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Bijdrage burenregeling windmolen(parken), behorende bij agendapunt 15. 

________________________________________________________________ 

M-04 
 

MOTIE BURENREGELING 
 
 
De Raad van de gemeente Hilvarenbeek; 

In vergadering bijeen op 10 juni 2021, 
 

 
Verzoekt het college: 
Er op toe te zien dat bij vergunningverlening voor een windmolenpark er in overleg met 

direct omwonenden een burenregeling ter compensatie voor de overlast wordt opgezet. 
Via deze regeling ontvangen omwonenden binnen een nader vast te stellen straal van 

een windmolen een jaarlijks bedrag, dat afhankelijk is van de afstand tot de 
dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. De Burenregeling is 
verbonden aan woningen: bij verhuizing gaat het recht op de regeling over op de 

nieuwe bewoners. De Burenregeling dient van start te gaan zodra de eerste windmolens 
operationeel zijn. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting 
 

 
In het definitieve bod van de REKS staan ook 
voor het grondgebied van de gemeente 

Hilvarenbeek windmolens ingepland. 
Windmolens hebben een grote impact op de 

leefomgeving van omwonenden. De op te 
wekken energie komt ten goede aan alle 

inwoners van de gemeente en regio maar de 
lasten worden gedragen door slechts een 
hele kleine groep. 

 
De groep direct omwonenden van een windmolen(park) krijgt te maken met vele 

negatieve invloeden: de gezondheid, de waarde van de woning en het woongenot. Een 
compensatie hiervoor is dan ook minimaal op zijn plaats mocht de gemeenteraad op 
enig moment besluiten in te stemmen met de komst van (een) windmolen(park). 

 
De achterliggende gedachte van deze regeling is “hoe meer lasten des te meer lusten”.  

 

gemeenteraad 
 

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2021 
Beslissing: 
 
Bij stemming met handopsteken met 

11 stemmen vóór en 6 stemmen tegen 

(CDA en VVD) aangenomen. 

 
 
De griffier, 

 
 
 
 
 
 
De griffier,  



 
Deze burenregeling functioneert naast het gemeentelijk gebiedsfonds. De omwonenden 

die binnen de regeling vallen bepalen middels bv een (door hen zelf op te richten) 
stichting en eventueel met ondersteuning van deskundigen hoe het geld wordt besteed. 

 
 
Namens de fractie van LEV 

Silvia Bloemsma-Damen 


