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Procedure Windpark Agro-Wind Reusel-Zuid in volgende fase 
 
Burgemeester en wethouders zullen de gemeenteraad op 18 februari vragen om een verklaring 
van geen bedenkingen. Dit is nodig om de Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan 
voor het Windenergiepark Agro-Wind te verlenen. Het park dat al geruime tijd in ontwikkeling 
is, komt hiermee in de volgende fase. Het windpark Agro-Wind is een initiatief van 28 
particulieren en bedrijven uit het gebied die daarvoor zelf een vergunning bij de gemeente 
hebben aangevraagd.  
 
Aan het einde van het jaar zijn er tien zienswijzen (waarvan negen ontvankelijk) ingebracht op het 
plan dat is ingediend bij de gemeente. Doel hiervan is om te zien of de gemeente in haar beoordeling 
volledig is geweest en of er feiten of omstandigheden zijn die kunnen leiden tot het aanpassen van het 
plan. “Doel van de gemeente is om alleen een volledig en haalbaar plan voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Dat lijkt te gaan lukken”, verklaart Peter van de Noort wethouder Ruimtelijk Ordening. 
 
Onafhankelijke toetsing 
Vandaag heeft een belangrijke toetssteen van het plan, de volledig onafhankelijke commissie voor de 
milieu effect rapportage, haar eindconclusies gedeeld ten aanzien van de milieu-impact van het plan. 
De commissie heeft in haar beoordeling ook alle zienswijzen meegewogen en bekeken. De commissie 
is positief over de MER, dat gedegen in elkaar zit en goed onderbouwd is, maar zij adviseren om 
daarnaast:  
 

1) De locatie in het advies naar de raad beter te onderbouwen. De informatie die al in de 
PlanMER voor de Kempen staat en positief uitpakt voor windenergie, willen zij terugzien in het 
advies naar de raad. Deze informatie wordt door B&W meegenomen in de aanbieding naar de 
gemeenteraad;  

 
2) Voor de start nog een veldinventarisatie te doen om vast te stellen hoe de nulsituatie is voor 

de bouw en de ingebruikname van de turbines.  
 
Uniek project 
De initiatiefnemers compenseren zelfs meer dan initieel nodig is door het gehele gebied aan de 
oostzijde van het bos de functie natuur en extensieve landbouw te geven. Omdat er nog nergens in 
Nederland in NatuurNetwerk (Brabant in ons geval) windmolens zijn geplaatst, waarbij ook 
herbegrenzing en natuur compensatie plaatsvindt direct in het gebied, is dit een uniek project.  
 
Natuurcompensatie 
De commissie m.e.r. heeft haar waardering uitgesproken voor het feit dat dit park op een unieke wijze 
wordt vormgegeven. Door de komst van het windpark worden agrarische activiteiten uit de directe 
omgeving van het park vervangen voor natuur en extensieve landbouw. Deze ontwikkeling is mogelijk 
door de opbrengsten van windenergie waarmee de natuurcompensatie kan worden bekostigd. De 
verplichting hiervoor is door gemeente en provincie vastgelegd in een overeenkomst.   
 
Monitoring 
De initiatiefnemers zullen dan ook op advies van de commissie de veldinventarisatie nog uitvoeren om 
daarmee meer informatie te verzamelen over de stand van zaken voor de start (bouw en 
ingebruikname) van de turbines. Hiermee wordt er ook waardevolle data verzameld over hoe de 



natuur reageert op het windpark. De huidige onderbouwing en informatie is volgens de commissie 
m.e.r. verder voldoende.    
 
Vervolgstappen 
Alle zienswijzen worden de komende week beoordeeld waarna het raadsvoorstel met daarin alle 
afwegingen en conclusies voor de gemeenteraad van 18 februari wordt voorbereid. Op 4 februari gaat 
de commissie Ruimte voor het eerst met elkaar in gesprek over het afgeven van de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen.  
 
Wilt u meer weten over het initiatief? Kijk eens op onze website waar wij een overzicht hebben van 

alle stukken en de planning voor de komende periode.  https://www.reuseldemierden.nl/inwoners-

en-ondernemers/windpark-agro-wind_43499/ 
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster communicatie gemeente Reusel-De Mierden.  
Tel. 0497-650 650 of communicatie@reuseldemierden.nl 
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