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Betreft  Vergadering Stichting Dorpsraad Azewijn 
Datum  12-11-2020 
Tijd  19.30-21.30 uur 
Aanwezig Barry S, Ans H, Sandra B, Bert de V 
Locatie Teamsvergadering 
Opgesteld  Ans Heister 

 
 
1.Opening 
In verband met de aangescherpte corona maatregels zijn de vergaderingen voorlopig digitaal. 
Er zijn 3 afmeldingen, de wens van de voorzitter is om volgende keer weer voltallig te zijn.  
 
2. Welkom 
Bert de Vries wordt van harte welkom geheten als nieuw bestuurslid. 
Hij stelt zich voor en vertelt dat hij als (nieuwe) inwoner van Azewijn graag een bijdrage wil 
leveren aan de continuïteit en voortbestaan van de Dorpsraad.  
 
3.Notulen 17-09-2020 
Betreffende punt 4: 
Ans zal het Kleine Kernen Spel van de DKK op 10 december afzeggen, omdat dit niet 
digitaal gespeeld kan worden. Tevens zal ze het lidmaatschap van de DKK opzeggen.  
Betreffende punt 7: 
Punt van kascontrole door de kascommissieleden bespreken in de volgende vergadering. 
Zie vorige openbare jaarvergadering. 
Financieel jaaroverzicht opsturen naar alle bestuursleden van de Dorpsraad: actie Edwin 
. 
 
4. Presentatie werkwijze  Renewable Energy Factory, Marc Weijn en Ronald Kloet 
De Dorpsraad heeft ten aanzien van plaatsing van windmolens in een zienswijze bij de 
gemeente aangegeven dat ze vraagt om: 

1. Hantering van een afstandsnorm van minimaal 600 m van een windmolen tot aan de 
bebouwing. 

2. Hantering te allen tijde van dezelfde strenge voorwaarden. 
3. Compensatie bijdrage gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Vereniging 

Omwonenden Windturbines (NLVOW) met een bijdrage van €2 per opgewekte MWh. 
Dit bedrag dient volledig ten goede te komen aan het gebiedsfonds. NLVOW kent 
een aparte regeling voor direct omwonenden.  

De Dorpsraad ontwikkelt geen plannen voor plaatsing windmolens. 
Uitgangspunten zijn: in eerste instantie niet dealen met grondeigenaren, de Dorpsraad 
redeneert vanuit algemeen dorpsbelang en wil het effect op het dorp zo klein mogelijk 
houden.  
 
Renewable Energy Factoryontwikkelt en exploiteert wind en zonne energieprojecten vanaf 2010. 
Ze hebben veel windmolens  in Brabant gebouwd (Etten-Leur) 
Ontwikkelaar heeft contacten gehad met de gemeente: 
Azewijn is 1 van de zoekgebieden voor windmolens in de gemeente Montferland. 
In een presentatie bespreken de heren Weijn en Kloet het proces van aanvang, ontwikkeling 
en constructie, onderhoud van windmolens in het afwegingsgebied bij Azewijn. 
Punten van aandacht: 
Afstand bepalen tot woonkern en bestaande windturbines.  
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Minimaal 3 hoge molens in buitengebied? (250 m. tiphoogte, mast 160 m) 
Draagvlak en participatie zijn belangrijk.  
Luisteren naar de omgeving.  
 
 
5 Lijst ingekomen stukken 

 Verzoek oppositiepartijen voor gesprek: wordt in januari gepland. Eerst datum van 
raadsvergadering afwachten.  

 Verkenning zonne-energie van Witteveen en Bos. Verzoek om kennismaking. 
Dorpsraad wacht op hun verdere reactie. 

 Gezamenlijke reactie wijk- en dorpsraden op participatiekader gemeente Montferland. 
Deze reactie is verstuurd en wordt op 3 december in de gemeenteraad  besproken.  

 
6. Masterplan Aaantrekkelijk Azewijn 
De Dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen. 
Er is door de werkgroep Cerc financiële steun bij de gemeente van €150.000 gevraagd om 
de begroting van het project sluitend te krijgen. 
Het college van B&W gaat diverse opties bespreken en zal begin november een besluit 
hierover nemen.  
Bedoeling van de Dorpsraad is om zo gauw mogelijk in gesprek te gaan met Cerc en 
Stichting Dorpshuis over de rollen van de partijen in het plan.  
 
7. Website 
Website overzichtelijker maken. Met name wat betreft de info over de Docks Nld2 en de 
windmolens. Samenvatting maken. 
Bert en Barry doen voorstellen. Sandra maakt een opzet voor een stuk in den Drammer, 
hetgeen ook gebruikt kan worden als kapstok voor de website. 
 
8. Rondvraag/sluiting 
Ans zal een concept vergaderschema voor 2021 opstellen. 
 
Volgende teamsvergadering op 10 december. 
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