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Bert opent de bijeenkomst omtrent uitleg over de bouw van windmolens zoals 
Vattenfall dit ziet. 
Special welkom voor: 

- René Ebbers, inwoner van Azewijn en direct belanghebbende aangaande de 
bouw van windmolens in zijn straat 

- Marinus van Dee vertegenwoordigd het bedrijf welke gespecialiseerd is in het 
ontwikkelen van zon- en windmolenvelden. Zij zijn door Vattenfall ingehuurd. 

- Ton van Dortmont, vertegenwoordiger van Vattenfall. 
 
Tijdens de presentatie ontstaat een levendige discussie en uitwisseling van 
meningen, voorhanden zijnde informatie en ideeën. Onder andere dat elk windmolen 
leverancier, zijn eigen interpretatie heeft van de te gebruiken parameters voor 
bijvoorbeeld slagschaduw. 
 
 
Vattenfall wil weten welke rol de Dorpsraad wil spelen voor Azewijn; Tegenstander? 
Verbinder? Adviseur? Partner? 
De Dorpsraad kan hier nog geen antwoord op geven. Deze vraag moet de 
Dorpsraad nog aan de inwoners van Azewijn voorleggen 
 
De Gemeente heeft nog niet besloten of men met Reneable of met Vattenfall in zee 
gaan. 
 

Edwin: Over welke hoogte spreken we bij de te bouwen windmolens?  
Dhr van Dortmont: Ashoogte 170 meter, Tiplengte 255 meter. 
 

René geeft uiting aan zijn ernstige zorgen over de ontwikkelingen.  
We spreken over zeer ingrijpende ontwikkelingen die in een veel te kleine hoek wordt 
gepropt. Denk aan windmolens, vuilstort, solarparken, Docks, arbeidsmigrantenhotel, 
truckparking en clean energy hub. 
 
Edwin: heeft het Neville arrest invloed op dit windmolenpark? 
Dhr. van Dortmont; Dat kan. Het gaat arrest gaat niet over de hoogte van de molens, 
maar over een gemaakte procedurefout. Dit is de reden waarom de omliggende 



Gemeenten van de gemeente Montferland hun te starten windenergie opwekkende 
projecten tijdelijk hebben stopgezet. 
 
Algemene vraag van de Dorpsraad: De zonnepanelen in De Reef op de voormalige 
vuilstort, zijn deze in werking ondanks de verzakkingen die zijn ontstaan? 
Dhr. van Dortmont: Deze panelen voorzien de Steenfabriek Wienerbergen, voorheen 
De Nijverheid, Den Daas, voor 1/3 van energie. De verzakkende fundering is niet 
optimaal. 
 
Bert bedankt de heren van Dortmont en van Dee voor de uitleg en 
verhelderende/open discussie. 
 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 


