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Totrtandkoming cn lindíng: nedat sr op opcraüonecl niveau o\rêrucnstsnm¡ng is b€rcikt ovü ondcñavigc ovr€rrkomstû¡s-
scn ambtcn¡rgt eniof wrbgcrmoordlgers van dc gdnc€nto Rct¡sdÐc Mfsrdsn cn de kopcr, diutt ds oì/q!filromst Cad¡n
aan hot collcao crlof dc Alnandatcordc to rrcrdcn ì/oorgdcgd, waarùlj het collegc cn/of dc ganandatccrde ¿cñ hat rlcht
voorÖehoudt om, alvorrr æn bæluit ts ncmcn ovor hrt aångaan lan dqc ovgrccnkomsq þopesr3ang t€ gelrã een ertkel 169

lid 4 wn ds Gqnccntsrtrct Hct collcgc cn/of de gemandabcrdc þn dc over¡ankomst eñniizcn. ln det gewl is gs€n scfiedè
vergoeding hoe ook gcnaamd nrschulcligrl. Dc gsne€ntê vrordt pas gcbondcn, nedat ds overssnkomS door de burgmìcct€r
is ondsrtetcnd. Dit bsÙlct ocn bEtendkomingsrrrrsiste.

Antuloutrr oy.nc.nkom¡t inzake Windpark Agro-Wind Reuscl

Dr pertljrn:

Gom¡¡ntr Rrtr.l-D. H¡.rd.n, ingevolgc artikel 171 lid 1 van de Gomeentewet ten deze
rechtsgcldig vGrtcg€nwoordigd door mevrouw J. Eugster, waam€mend burgemeoster van de
gomccnto Reuscl-De Mierden, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester €n
wethouders van 22 oktober 201 9;

hierna tc noemen:'de (ìmrila'

Wndpert Agro-Wnd Rourl 8.V., dc vcnnootschap statutair g€vest¡gd te Reusel kantoor-
houdcndc aan dc Postelsedijk 15 te ReuEel, ingeschreven in het handelsregister onder num-
me¡ 74193740, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

hiema te noemen: "de Ontwllkalrr'

Hierna 1 en 2 afzonderlijk te noemcn Partijcn gczamenlijk te noemen Pert¡¡f,r

Partijen nêmen het volçnde in ovenrnging:

Ovrtrrgrnd¡ df:

de provincic Noord-Brabant m€t hot Rijk afspraken hcefr gcmaakt om in 2O2O le voozien
in ten minste 470 MW opgesteld vGrmogon op land;
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de Gcmecnte samen met de Kempengemcentcn in 2009 de Klimaatvisie heefr vastge-
steld, waarin is vastgelegd'dat gostrcofd wordt naar energieneutralitcit in2O25;

d.

de Ontwíkkelaar voornemens ¡s een windturbineproject te realiseren en de Gemeente op
31 juli 2017 hseft verzocht om hieraan medewerking te verlenen. Het Exploitatlegebied is
we€rgsig6ven op de afbeelding van bijlage 1;

aangaande de ontwikkeling van dit windturbineproject Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant pcr brief d.d. 9 januari 2018, met kenmerk C22177O314289536, hun bevoegdhe-
den tcn aanzien van de realisatie hebben overgedragen aan de gemeente Reusel-De
Micrden, in die zin dat de gemeente Reusel-De Mierden wordt aançmerkt als het be-
voegd gczag. Daarbij is toepassing gE¡even aan artikel 9f lid 6a van de Elektriciteitswet
1SI8;

de Provincie de intentie heeft om instemming te çven om het Windturbinepark voor
maximaal 25 jaar te exploiteren;

burgemeester en wethouders van de Gemeente het bevoegd çzag is om de Omçvings-
vergunning te beoordelen en daarover besluiten te nemen;
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g. de raad van de Gemeente een verklaring ven goen bedenkingen moet afgeven alvorens
de Omçvingsvergunning verleend kan wordsn;

de gemeenteraad op 19 deoember 2CI17 heefr besloten goedkeuring te verlenen aan ôon
verdere uitwerking van de plannen voor windenergie in Reusel-zuid zoals geformuleerd in
optie B van de opinienota;

burgemeester sn wcthouders van de Gemeente bereid ãjn medewerking te verlenen aan
het verzo€k van de Ontwikkelaar als aangetoond is dat het vezoek aan de çstelde ka-
ders en randvoonraarden voldoet die door dc raú zijn gesteld on aan de aanvullsnde ka-
ders en voonraarden, zoals opgenomen in haar brief van 14 maart 2018 met kenmerk
't8.01910;

Provincie sn Gemeente hebbon aangogevon veel belang te hechten aan een breed maat-
schappelijk draagvlak voor windprojecten. Dat betekent onder andere meenraarde voor
de omgeving. Hicruit voortvloeiend heefl de Gemeente aan het positieve principestrand-
punt van 14 maart 2018 een aantalvoorwaarden vcrbonden. Voor de voorwaarden uordt
verwezen naar de toelichting op de anterieure overeenkomst (bül¡gn 2);

de Gemecnte og 22 mei 2018 de Omçvingsvisie heefr vastçstcld waarin is vastçlegd
dat een verdere uitbreiding van gnootscheliga windenergieopwekking mogelijk is (in eer-
ste inst¡antie in gebieden met hct primaat landbouw);

do Gemeente op 22 mei 2018 in de Omgevingsvisie cn op 28 mei 2019 in hct addendum
op de Omgevingsvisia een grondslag h€€ft opg€nomen voor het ontwikkelen van fondsen
uit bijdragen op grond van cxploitatieovereenkomsten voor het realiseren van duuzaam-
heidsmaategelen die vooruitstrevend zijn ten aanzien van cnorgieneuFaliteit en het vergr
roten van de sociale samenhang en de leefbaarheid van de leefomgeving;

alle bestuurslagen in Nederland hebben uitgesproken veel belang te hechtan aan e€n
breed maatschappelijk draagvlak voor windprojecten. De Ontwikkelaar wil en zal derhalve
burgers (blijvend) betrekken bij het Proþct en financiöle participatie actief aanbþden;

onderhavige or¡ereenkomst betreft een overeenkomst zoals bedo¿ld in artikel 6.24 Wro,
waarms€ de Gemeente waarborgû dat haar apparaatskosten ten gunste van de hieröoven
beschreven ontwikkeling integraal rrorden verhaald op de Ontwikkelaar, waarmeo wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel6.12lid 2 sub a, in die zin dat het verhaalvan de kos-
ten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd dan door het opstellen van een exploi-
tatieplan zoals bcdoeld in artikel 6.12 l¡d 1 Wro. Daarnaast zal deze overeenkomst voor-
zien in een financiöle bijdrage van de Ontwikkelaar ten behoeve van een Gebiedsfonds;

dE als gevolg van bovenstaande overweginçn noodzakelijke afspraken, rechten en ver-
plichtingen ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie van het Exploitatiegebþd, wen-
sen partijen in onderhavige exploitatieovercenkomst vast te leggen;

de raad van Reusel-De Mierden in de gelegenheid wordt gesteld wonsen en bedenkingen
over de overeenkomst kenbaar te maken voor dat de overeenkomst gesloten wordt;

de direct omwonenden binnen 900 meter van de (gerealiseerde) turbinelocaties alsmede
grondcigcnaren die gronden ter beschikking stellen ten behoeve van het Windpark lid âjn
van dc Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC);

alle leden van de (VHTAC) aanspraak maken op een Omgevingsvergoedingenregeling.
Van de Omgevingsvergoedingenregeling gnat 1/3 naar de opstalvergoeding (grondder-
ving) en 213 als hindervergoeding naar alle omwonenden binnen een straal van 9(X) me-
ter van het Windpark;
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s. de Ontwikkelaar çhouden is om tijdens de çhele exploitatieperiode jaarlijks € 12.000 per
çihstalleerde MW af te draçn aan de Omgevingsvergoedingenreçling. De vergoedin-
gen in dit kader maken onderdeel uit van de totale investering in leefbaarheid voor de om-
çving doch deze regeling maakt geen deel uit van het Gebiedsfonds.

V¡rtlann to zljn ovonongekomm ¡b volgû:

ARTIKEL I. DEFII{ITIES EN BEGRIPSBEPALIIIGEN

kstemmingsplan: het vigerende bestemmingsplan Buitençbied 2009 vastgesteld door de gomoen-
teraad op 22 september 2009 en bestemmingsplan Buitençbied, 20Og lrerziening fase 1A vastge-
steld door de gemeenteraad op 9 juli 2013.

Duurzaamheidsfonds: Een fonds, onderdeel van het Gebietlsfonds, waarin jaarlijks een afdracht op
basis van het aantal çproduceerde kWh uit de exploitatie van windenergie worden gestorl, welke
middelen worden ingezet ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in de gemeente Reusd-De
Mierden.

Exploitatiebiþrage: fìnancíöle bijdrage van de Ontwikkelaar aan de Gemeente op basis van de Wet
ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtetijke ordening.

Exploitatiegebied:hetgebied gelegen ten zuiden van Reuselaan de Strook en de Postelsedijk, zoals
çarceerd op de kaart in bijlego 1, waarbinnen de onhÂr¡kkeling wordt gerealiseerd.

Financial closc: de datum waarop het financieringscontract wordt ondertekend met de projectfinancier
(ecn bank) waardoor zonder enig (financieel) voorbehoud de contracten met toeleveranciers kunnen
worden getekend.

Ge bied sfond s : hct gecom bineerde Leefbaarheíds- e n Du urzaam heidsfonds.

Gemeanteliike begeleidingskosten: de gemeentelijke begeleidingskosten voor de ontwikkeling van het
Project zoals beschreven in de plankostenscan (b¡jlagr {).

Kankfurdgræp.'groep van belanghebbenden uit de omgeving die op initiatief van Ontwikkelaar ziln
befokken bij de ontwikkeling en realisatie van het windturbineproject. De intensiteit van befokkenheid
van de Klankbordgroep ligt daarbijop het niveau van'lnformeren", "Raadplegen" en mogelijk in speci-
fieke gevallen "Adviseren".

Kostenverhaa/: het verhaal van kosten zoals bedoeld in artikel 6.24Ld 1 Wro

Leefbaarheidsfonds: een fonds, onderdeel van het Gebiedsfonds, waarin jaarlijks een afdracht op
basis van het aantal geproduceerde kWh uit de exploitatie van windenergie worden gestort, welke
middelen worden ingezet ten behoeve van de (directe) omgeving.

Natuurcompnsatie: de uit de provinciale verordening voortvloeiende verplichting om de þieke aan-
tasting en de verstoring op het Natuurnetwêrk Brabant (NNB) te compenseren door nieuwe natuur toe
te voogen.

Omgevingsvergædingenregeling: Een regeling voorfinanciële compensatie van overlast voor direct
omwonenden binnen een afstand van 900m tot de turbines, zoals overeengekomen tussen de indivi-
duele leden van VHTAC en VHTAC en Windpa_rkAgro-Wind B,V.

Omgevingsvergunning: de omgevingsvergunning die de venrezenlijking van 11 windturbines in het
exploitatieçbied mogelijk maakt.

Omgevingsvisie: de Omgevingsvisíe, vastçsteld door de gemeenteraad og 22 mei 2018 en het ad-
dêndum, vastçsteld door de gemeenteraad op 28 mei 2019.





Openbare ruimte: de in het Exploitatiegebied te realiseren voozieningon van openbaar nut, inclusief
de bijbehorende ondergrond.

Overeenkomsf deze Anterieure Overeenkomst tussen de Gemeente en de Ontwikkelaar.

Participatieplan: plan waarbij is aangeçven via welke participatievormen belanghebbenden in het
proces a¡llen/kunnen worden betrokken (participatie in planning, financiële participatie enlof participa-
tie in exploitatie), opgenomen als bifhgo 3.

Plannirry: het tijdschema voor de uitvoering van het Project, zoals bedoeld in artikel 7 van deze Over-
eenkomst.

Proþct het door de Ontwikkelaar - in hct kader van deze Overeenkomst -, te ontwikkelcn en realise-
ren bouwplan in hct Exploitatiegebied in ieder geval bestaande uit:
- 1l windturbines mct maximde afmetingen zoals gespecificeerd in het MER van het Project en

Vl(A zoals unaniem e¿¡ngenomen door de ALV van de VHTAC op 23 januari 2019;
- het aanleggen van boven- en ondergrondse infrastructuur in de vorm van bekabeling en -zo

nodigr- van ecn transformatorstation zowal binnen als buiten het Exploitatiegobied;
- hct plaatsen van (eon) hekwerk(en);
- het aanleggen van de benodigde infrastuctuur (o.a. wegsn, opstelplaatsen en u¡aterberging)

t.b.v. het Project.

SDE subsidie Stimulerring Duuzame Energie.

VHTAC: De Vereniging High Tcch Campus is de originele initiatiefnemer vq)r de ontwikkeling van het
onderhavige Windpark in Reusel Zuid. Haar leden vormen de direct omnonenden, alle bewoners tot
en met een afstand van 900m van de (gerealiseerde) turbinelocaties, alsmede grondeigenaren die
gronden ter beschikking stellen ten behoeve van het Windpark. De vereniging heeft de verdere ont-
wikkeling van het Windpark overgedragen aan Windpark Agro-Wind Reusel B.V.

Windpark: het samenhançnde geheel van in ieder geval 11 windturbines met maximale afmetingen
zoals çspecificeerd in het MER en VKA binnen het exploitat¡€f¡eb¡€d.

ART¡KEL 2 DOEL VAII DE OYEREEilKOTST

Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de rechten en verplichtinçn van de Gemeen-
te en de Ontwikkelaar met befekking tot het Project, waaronder ook het kostenverhaal als bedoeld in
hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening. Tevens is onderdeelvan deze overeenkomst de plan-
ning, participatþ on compensatie en het verhaal van planschadevcrgoedingen.

ARTIKEL 3 ALGETENE YERPLICHTIiIGEil

3.1. De Gemeente heeft de inspanningsvarplichting tot het in procedure brengen van een door of
vanwege de Ontwikkelaar vervaardigd bouwplan ex artikel 2J2Ld I sub a onder 3" Wabo (de
Omgevingsvergunning afrvijken van het bestemmingsplan), cvenals een inspanningsverplich-
ting om te bovordercn dat gemelde procedures, inclusief eventuele door de inspraak en/of
ãenswijzen tussentijds noodzakelijk çworden wijágingen, op voortvarende wijze daartoe de
çäigonde procedures doorlopen.

3.2. De Gomeente heefr de inspanningsverplichting om, voor zover noodzakelijk en voor zover
da! formoel in de mac-ht v.an de Gemeente ligû-de voqr het Prsied benodigde OmgEvi¡gsvo,r-
gunning, na indiening van de aanvfaag voortvarend in behandeling te nemen en binnen de
çstelde wettelijke termijnen af te handelen, c€rsu quo tE doen afhandelen voor zover dat niet
tot haar eigen taak behoort.

De Gemeente behoudt bij da nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst volledig haar
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiekrechtelijke besluitvormings-
procos. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake ís van een toerekenba-
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3.4.

re tekorü(oming, indien hct handelen vanuit deze verantwoordelijkheid cr toe leidt dat de Ga'
meentc publiekrechtelijke Fchtshandelingen venicht die niet in het voordeel zijn van de aard
of de strekking van deze Overeenkomst en de voortgang van het Proþct.

Dc Ontwikkelaa¡ zal gcheel voor eigen rekening en risico het Project ontwikkelen en rcalise-
ren.

3.5. Do inrichting van de Openbare ruimte, da aansluiting op bstaande voor¿ieningen en de ont-
sluiting van hct Exploitatiegeb¡od , voor noodzakelijk voor de ontwikkeling van het Project als-
mede de (tijdelijke) aanpassingpn aan dc infrastr¡ctuur tcn behoevc van de roalisatie van het
Project, zalvoor rekening cn risico van de Ontwikkclaar plaatsvinden in overconstemming
met de vooraf door de Gemccnte verþende vergunningen en dc door de Gemeente vooraf
gocdçkeurde bestckken cn bijbchorunde tckeninçn.

3.6. Op de Ontwikkelaar rust de inspanningsvcrplichting om de benodigde vergunningen ænform
dc Planning aan te vragon bij de bevocgde instanties cn om alle benodigde werkzaamheden
binnen het in de Planning opgtnomcn tijdschema te (doen) venichten, doch in ieder geval
voor de daarin vastgelegdo uitsrstc datum van realisering, om de voortgang te waarborgpn on
eventuele verfaging tot een minimum tc bcpcrkcn.

ARTIKEL { EXPLO]TATIEEUDRAGEN, PART¡CIPATIE Eil COTPENSATIE

4.1. De exploitaticbijdrage is opçbouwd uit de çmeentelijke begeleidingskosten van de Omge-
vingsvergunning ex artikel 2.'l2lid I sub a onder 3" Wabo: activiteit afivijken van het bestem-
mingsplan. De kosten van andere activiteiten (zoals de lcçs voor de activiteit bouwen) vallen
buiten deze overeenkomst.

4.2 De Ontwikkelaar vergocdt aan de Gemeente - in het kader van kostenverhaal:
r de gemeentelijke begeleidingskosten voor de ontwikkeling van het Project, zoals de-

ze staan beschreven in de plankostenscan (b¡ilrglo 4) ten bedragp van € 109,634,-
o de kosten van het advies van de commissie m.e.r. ten bedrage van

€ 23.000,-
met ccn begroot totaalbedrag van samen € 132.634,-.
De bijdrago wordt in 3 termijnen betaald: 2oolovân de bijdrage - zijnde € 26.526,80 - is ver-
schuldigd binnen ccn maand na verlening van de omgevingsvergunning; 30o/o binnen een
maand na het bcreiken van financiaLclose - zijnde € 39.790,20; de overige 50o/o - ljnde
€ 66.317,- is verschuldigd binnen een maand na start van de exploitatie.
lndien de financial close niet bereikt wordt deelt de Ontwikkelaar dit zo spoedig mogelijk mede
aan de Gemcente. Binnen een maand na deze mededeling is de overiga 80o/o (€ 39.790,20 +
€ 66.31 7,-) vcrcchuldigd.
lndien de exploitatiebijdrage te laat wordt voldaan is de Ontwikkelaar de wettelijke handelsren-
te verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW, waarbij op grond van lid I van dat artikel een
percentaga ovcroon gskomen wordt van 87o. Het voorgaande laat onverlet het recht van de
Gemeente op nakoming en/of volledige schadeloosstelling.

4.3. De begeleidingskosten zijn ook verschuldigd indien blijkt dat de Omgevingsvergunning gowei-
gerd wordt dan welde verleende Omgovingsvergunning niet onhenoepelijk wordt. Bij weige-
ring van de Omgevingsvergunning dient binnen een maand van het weigeringsbesluit de voþ
ledige exploitatiebijdraç betaald te worden, ongeacht of tegen het weigeringsbesluit beroep
wordt ingesteld.
lndien de OmgevÍngsver.gunning verteend n¿ordt maar na beroe_p þliikt dat dgze niet onhenoe-
pelijk wordt dient binnen een maand van de (eind)uitspraak van de Raad van State de volledi-
ge exploitatiebijdrage betaald te worden.

Voor een straal van buiten de 900 meter van de (gerealiseerde) turbines investeert de Ontwik-
kelaar jaarlijks een deel van de opbrengst van het Windpark in een Gebiedsfonds.
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4.5 De Ontwikkelaar is çhouden om jaarlijks een bedrag van € 0,50 per jaarlijks çproduceerde
fulWh door het Windpark af te dragen aan het Gebiedsfonds. Deze jaarlijkse stortingen komen
bovenop de Omçvingsvergoedinçnreçling. Ter indicatie: bij realisatie van 11 turbines en
een jaarlijkse energieproductie van 180 GWh (=180.000 lrlwh) z¡¡l de bijdrage in het Gebieds-
fonds kunnen oplopen tot jaarlijks € 90.000,-.

4.6. Het bedrag van de in lid 4.5. bedoelde bijdragp wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar be-
paald aan de hand van eon door cen accountant gecontroleerde jaanekening waarin de pro-
ductiecijfers van het Windpark worden opgenomen. EÞ productiecijfers moeten door Ontwik-
kelaar binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar beschikbaar worden gosteld. De Ontwik-
kelaar is gehouden het bedrag te voldoen binnen 30 dæpn nadat het fondsbestuur van het
Gebiedsfonds het vastgestelde bedrag schrifrelijk heefr medegedeeld aan de Ontwikkelaar.
De jaanekening wordt ieder jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de productie-
cíjfers worden jaarlijks gopubliceerd op de websíte.

4.7 Ten behoeve van het Gebiedsfonds wordt een apartfondsbestuur ingesteld. De Gemeente
stelt in samenspraak met de Klankbordgroep en/of overige betrokken stakeholders zoals de
Dorpsraad de doelstellingen, de bevoegdheden van hct bestuur en de betalingsverplichting
vast. l'let fonds is inçsteld uiterlijk 1 iaar na onhenoepelijk worden van de Omgevingsver-
gunning voor het Proþct.

4.8. De bijdrage aan ê€n substantiöle kwaliteitsverbetering van het landschap is gebaseerd op de
werkwijze ín de provinciale'Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap'en in het
bijzonder de provinciale notitie "Windeneçie en bijdrage landschapsinvestering". ln deze do-
cumenten wordt de methode beschreven hoe de vanuit de Verordening ruimte verplicht ge'
stelde kwaliteitsverbetering van het landschap dient te worden inçwld (zie artikel 3.2 van de
Verordening over de Landschapsinvesteringsregeling LIR). De hoogte van deze LIR bijdrage
wordt gebaseerd op de waardestijging van de grond. Dit betekent dat7,ío/o van de grondver-
goeding jaarlijks als landschapsinvestering wordt inçzet. Partijen stellen een eenmalig forfai-
tair bedrag vast dat direct na flaatsirry van de turbines beschikbaarwordt gesteld voor het
doen van investeringen. Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse LIR vergoeding vermenigvuldigd
met 20 jaar. Op basis van de beschikbare netcapaciteit van 44 tvtw komt dit totaalbedrag uit
op €,253.4410,-. Dit geld wordt, indien er niet fipiek ç,investeerd kan worden, gestort op o€n
rekening van eên op te richten fonds dat behecrt wordt door de gemeente.
De Ontwikkelaar is echter verplicht de LIR bijdrage eerstfipiek te investeren in de vorm van
natuur- en landschapsversterkende maatregelen in het NNB gebied waar de turbines komen
te staan én waar mogelijk op aangrenzende gronden binnen 2iaar na inçbruikname van het
Windpark vw zowr deze niet als wettelijke compnsatie dierpn.
ïen behoeve van de natuur en landschapsversterking buiten het NNB gebied, is de Ontwikke-
laar in dit geval gehouden aan de voorwaarde om landbouwgrond om te zetten naar natuur of
een aangepaste vorm van extensieve landbouw die büdraagt aan hydrologisch systeemherstel

. en biodiversiteit verbetert voor de omliggende natuur. Hiervoor kan de LIR bijdrage worden
aangevrend. Deze wijwillige toevoeging bedraagrt in ieder geval 1,6 ha, mear kan worden ver-
hoogd naar 5,7 ha als hiervoor een financiële tegemoetkoming kan nrcrden ontvangen van het
Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). De omvang hiervan komt bovenop de verplichte na-
tuurcompensatie.
Het definiticve plan van aanpak voor de uitvoering van deze landschappelijke investering zal
Ontwikkelaar samen met de gemeente en de provincie opstellen, uiterlijk twaalf maanden na-
dat de omgevingsvergunning is verleend. Natuurorganisaties en klankbordgro€p worden be-
trokken bij de totstandkoming.
l ndien hetuifuoerirlgsplan nþt binrnn deze periode in overeenstemming met gemaente en
provincie is vastgesteld, valt de afspraak terug op de eerder gestelde eis in dit artikel om het
bedrag in het dan op te richten fonds te storten. De betaling moet voldaan zijn voor de inge-
bruikname van het Windpark.
Mocht het onverhoopt niet mogelijk ãjn de LIR bijdrage binnen 2iaar na ingebruikname van
het Windpark fpiek te realiseren dan wordt het bedrag van€253-440,-, of naar rato restant
gerealiseerde natuur, gestort in het op te richten fonds in beheer van de gemeente.





4.9. ln verband met de aantasting van het Natuumetwerk Brabant (NNB) moet de begrenzing van
het NNB worden gewijzigd met toepassing van artikel 5.5 van de Verordening. De Ontwikke-
laar is verplicht de compensatie binnen 2iaar na inçbruikname van het Windparft toe te pas-
sen door het toevoegen van nieuwe natuur aan het NNB. Door de provincie is vastgesteld dat
er procedureel sprake ís van een kleinschalige aantasting. Ðe omvang van de wettelijke com-
pensatieverplichting bedraagt dan 6,41 ha. Dit is vastgesteld door de provincie.
De Ontwikkelaar is çhouden om deze aantasting volledig te compenseren. Daarbij wordt uit-
gegaan van een zogenaamde'[¡sieke" compensatie conform artikel5.T van de Verordening
ruimte.
Bij de inrichting en het behcer van zowel de wettelijke natuurcompensatþ als de aanvullende
maatregelen zullen de wensen van de omgeving, in eerste instantie via de Klankbordgroep,
nadrukkelijk worden meogenomen. De wensen zullen worden vertaald naar eon 'inrichtings-
en uitvoeringsplan' dat gericht is op versterking van natuurwaarden maar ook de recreatþve
infrastructuut'. Hierbij wordt gedacht aan een betere toegankelijkheid voor recreanten als voet-
gang€rs en fþtsers, maar ook ruimte voor natuurversterking voor bijvoorbeeld de gladde
slang. Met de gemeente Bladel is afgpsproken dat de natuurversterkingsplannen van Reusel
waar mogelijk aan zullen sluiten op die van Bladel,
Mocht het onverhoopt niet mogelijk ãjn de compensatieopgavo fpiek uit te voeren, danzalfi-
nancieel moeten worden gecomp€ffieerd, wearvoor artikel 5.8 van de Verordening de grond-
slag vormt. De kosten bedragen dan €10/m2, te betialen aan de provincie Noord-Brabant voor
iedere m2 die niet f16iek gerealiseerd kan worden. Het compensatieplan maakt onderdeel uít
van deze overeenkomst (bfllegp ã)

4.10. Partijen komen ovoreen dat voor de gronden waarop de benodigde natuurcompensatie wordt
gerealiseerd, de geldende bestemmingen worden omgezet naar de bestemming'Natuuf.
Ontwikkelaar dient hiervoor een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. lndien de wijziging
m€egonomen kan uorden in een alçhele herziening van het bestemmingsplan (of omge-
vingsplan) dan spant de Gemeente zich hiervoor in.

4.11 De Ontwikkelaar is gehouden de inhoud van het Participatieplan uit te voeren. De uitwerking
van de sociale participatie is vastçlegd in een Participatieplan, waarvan het doel is de omge.
ving actief te betrekken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het Windpark. Het Par-
ticipatieplan maakt onderdeel uit van deze overeenkomst (biilrgp 3).

4.12. De Gemeente accepteert overdraai van de windturbines op gemeentelijke eigendommen (pa-
den, wegen etc.) zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

4.'13. Eventueel over de bijdragen verschuldigde BTW komt voor rekening van de Ontwikkelaar

ARTIKEL T TEGËTOETKOTII{G IN PLANSCHADE

5.1. De Gemeente zal de Ontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om tege-
moetkoming in schade als bedoeld in afdeling 6.'t Wet ruimtelijke ordening CIVro) die voort-
vloeit uit de onhenoepelijke inwerkingúreding van alle planologische en/of juridische besluit-
vorming die is vereist voor de realisatie van het Project. Voor het behandelen van €€n aan-
vraag orn tegemoetkoming in schade is de'Procedureverordening planschade 2008" van de
gemeente Reusel-De Mierden" van toepassing. Op basis van deze Overeenkomst zal de
Ontwikkelaar bijde behandeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade als derde
belanghebbende als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening aangemerkt worden.

5.2- De Onhaikkelaar v,ergoedtde Gem_eente oçn bedrag ter hoo,g[e van de schadevergoeding
(waaronder rente en kosten begrepen) als bedoeld in het vorige lid na cen daartoe strekkend
besluit aan (een) derde(n) uitkeert. De Ontwikkelaar is tevens verplicht aan de Gemeente te
voldoen de deskundigenkosten als bedoeld in artikel 6.5 van de Wro, alsmede de kosten van
de behandeling van de aanvraag om tegemoetkoming in schade (waaronder de kosten van de
planschadaadviescommissie) en de kosten van het voeren van venvêer in eventuele bealaar-
en beroepsprocedures. Voor zover de kosten niet in het planschadebesluit worden vastge-
steld, zullen deze op nacalculatiebasis aan de Ontwikkelaar in rekening gebracht worden.





5.3. De Gemeente zal zo spoedig mogclijk na iedere uitkering van €€n geldbedrag als bedoeld in
dit artikel het bedrag schrtftelijk aan de Ontwikkelaar meedelen. De Ontwikkelaar is gehouden
het bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum aan de Gemeente te betalen door storting op
IBAN NL65 BNGH 0285 0071 06 ten name ven de Gemeente Reusel-De Mierden onder ver-
melding van planschadekosten Windperk Agro-lYlnd.

ARTIKEL G COTTUilICATIE

0.1. Tot hct moment dat alle benodigde vcrgunninçn onhenoepelijk zijn norden communicatie
uitingen over de vergunningverlening naar extcmen afgestemd tussan de Gemeente en de
Ontwikkelaar.

ARTIKEL 7 PLANI{ING

7.1- Partijen realiseren zich dat de Planning sterk afhankelijk is van eventuele zienswiþen en
procedures die moeten worden doorlopen, evenals het verkrijgon van de benodigde subsidie
Als planning worden de volgende termijnen nagestrcefd:

lndienen omgevingsvergunningaanvraag: week 1 0 201 I
Publicatie definitieve MER: week 112019
Ontwerp verklaring van goen bedenkingen en ontrrerp omgevinçvergunning: ureek 46 2019
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergu nning: week 4tl 201 9
Besluit Omgevingsvergunning: week I 2020
Subsidieaanvraag bij Rijk: 1c kwartaal2020
Su bs id iebesch ikki ng door Rijk : 2e k¡ta¡laal 2O2O
Financial close cn contractondertekening: * hejft.202O
Start bouw civiele werken en windturbines: 1s helft2O21
Start exploitatie windturbines: eind 2021

ARTIKEL 3 OVERLEG

8.1 Dc Ontwikkelaar en de Gemeente overleggen op regelmatige basis met elkaar, en stellen
clkaar op de hoogte van ontwikkelingen die samenhangpn met het project en de Overeen-
komst. Elk van de Partþn kan het initiatief tot ovorleg nem€n.

ARTIKEL O OVERDRACHTVAN REC}ITE]'

9.1. Het is de Ontwikkelaar toegestaan de rechten en verplichtingen uit deze Over€€nkomst over
tc dragen aan e€n andere partij, indien zcker gesteld wordt dat deze partij er voor instaat dat
alle rechten en verplichtingen kunnen worden nagekomen en geen afbreuk kan doan aan de
positie van de Gemeente. De Gemeente wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld bij een
eventuele overdracht van rechten.

9.2 Dc Overeenkomst is niet deelbaar. De rechten en verplichtinçn kunnen alleen in zijn geheel
bij wijze van contactsoverneming ex artikel 6:f 59 BW worden overçdragen. De rechten en
plichten uit hoofde van deze overeenkomst kunnen wel individueelworden overgedragen in-
dien deze overeenkomst dit bepaalt, zoals bij het kettingbecling bedoeld in artikel 16.

ARTIKEL IO IiI GEBREKE STELLING

10.1. lngeval één van de partijen in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen uit deze
Overeenkomst en ook na verloop van een redelijke termijn, nadat deze door de andere partij
in gebreke is gesteld en ín gebreke blffi, is de andere partij gerechtigd om deze Overeen-
komst voor het niet al uitgevoerde gedeelte eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door
middelvan e€n aangetekend schrijven aan de wederpartij te ontbinden met inachtneming van
een termijn van zes maanden.





14.2 Het in het vorigc lid bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de tekort-
schietende partü nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te vorderen, en het
recht van de andere partij op en de çhoudenheid van de tekortschietende partij tot vergoe-
ding van alle ten gevolç van de toerekenbare tekortkoming aan de andere partij opkomende
kosten en schade.

ARTIKEL II GESCHILLEÍ{

11.1. Alle çschillen die naar aanleiding van of in verband met deze Overeenkomst of van ovoreen-
komsten ter uitvoering van deze Overeenkomst tussen Partijen of hun rechtverkrijçnden
mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mog€n zijn, daaronder begrepen die
welke slechts door een der Partijen als zodanig worden aançmerkt, zullen worden voorg€-
legd aan de rechtbank Oost-Brabant tenlj Partijen ter zake van die geschillen arbitrage of
mediation overeenkomen.

11.2. Een geschil in de zin van de hiervoor beschreven alinea zal çacht worden tevens aanwezig
te zijn in alle govallen waarin overeenkomsten ter uitvoering van onderhavige overeenkomst,
aanleiding geven tot handelingen of besluiten waaryoor nadere wilsovereenstemming tussen
Partijen is vereist, en deze niet kan worden verkregen.

11.3. Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL12 OT{TBIilDIT{G

12.1. Deze Overeenkomst kan na voorafgaande ingebrekestelling onder het stellen van o€n redelij-
ke termijn van tenminste twee weken, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, door éón
van Partijen tussentijds worden beëindigd:. ingeval nþt uiterlijk op I januari2026 een onhenoepelijke Omgevingsvergunning

ten behoeve van het Project is verkregen;
. indien de ter zeke van de uitvoering van wezenlijke delen van het Project beno-

digde vergunningen en/of toestemmingen van hogere overheden niet uiterlijk 1 ja-
nuan 2CI26 onhenoepelijk zijn verkregen;

. indien geen financialclose wordt bereikt voor het Project.

12.2. Wanneer zich de situatie voordoet waarin de Overeenkomst krachtens dit artikel kan uorden
ontbonden, dienen partijen vooraf in overleg te treden om gÞzamenlijk te beraden of de Over-
eenkomst zodanig aançpast kan worden zodat ontbinding van de Overeenkomst kan wor-
den voorkomen. Partijen zullen niet op onredelijke gronden medewerking onthouden aan aan-
passing van deze overeenkomst.

12.3. Ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 van deze Overeenkomst geschiedt per gÞwone post en
aangetekende brief.

12.4. Ingeval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op welke grondslag dan ook is de
Ontwikkelaar.aan de Gemeente binnen een maand verschuldigd: de financiölo bijdrage die op
grond van artikel4 van de Overeenkomst opeisbaar is. De Ontwikkelaar hêeft bij beöindiging
of ontbinding geon recht op terugbetraling van de op dat moment reeds betaalde exploitatiebij-
drage en/of (andere) kosten als bedoeld in de artikelen 4 en/of 5 van de Overeenkomst.

ARTTKEL 13 GEVOLGEIT VAN ONTBTI|D|NG (OF ANDERSOORTTGE BEEIì|D|G|NG)

13.1. lndien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van artikel 12, bestaat er voor de Ontwik-
kelaar geen enkele aanspraak op vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan er voor de
Gemeente geen verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds door haar ontvangen pres-
taties en geldt het bepaalde ín lid 2 van dit artikel.





13.2, ln het çvd deze Overeenkomst op r relk6 - weüelijke of contrac{uele - grond dan ook wordt
ontbonden, dan wel op enige andere - wettelijke of confactuele - wijze wordt beåindigd, dan
wel sprake is van nietighaid van - enig deel van - daze Overeenkomst:

(¡) duren de verplichtingen voor de Ontwikkelaar uit hoofde van artikel 5 voort, en
(¡i) ontstaat er g6on verplichting voor de Gemeente om de reeds door de Ontwikkelaar

aan haar betaalde bedragen uit hoofde van artikel 4 of 5 te restitueren, en
(iii) ontstaat er voor de Ontwikkelaar geen cnkele aanspraak op vergoeding van schade

en/of kosten þ¡ens de Gcmeente in het çval:
e. de Omgevingsrorgunning al wel in procedure is gebracht, maar nog niet is ver-

leend, en de procedurc wordt afçbroken, of
b. de Omçvingsvergunning alwel is verleend, maar nog niot onhcnoepelijk is ge.

worden, on cr - wordt besloten - over tc gaan tot intrekking van de Omçvings-
vergunning

(¡v) blijven cventuele reeds verschuldigde bijdragen verschuldigd indien de door de Ge-
mccnte daarmee samenhangonde prestatie reeds is venicht of door de Gemeente
alsnog venicht moet wordon. Voor zover nodig stellen partþn de waarde van deze
prestatie als bedoeld in artikel 6:272BW bij uoge van vaststellingsovereenkomst als
bedoeld in artikel 7:900 BW vast op het krachtens hetgeen op grond van deze Over-
cenkomst is vcrschuldigd.

(v) Bij ontbinding worden de betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel4.2. opeisbaar.

ARTIKEL l¡t EIilDE VAN DE OYEREETKOTST

14.1. Deze Overconkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is voor Realisatie en in-
standhouding van het Projcct.

14.2. De Overeenkomst eindigú op het moment dat do exploitatie van het Project eindigt en in ieder
geval uiterlijk op het moment dat de looptijd van de omgevingsvergunning voor het Project
cindigt.

ARTIKEL f 5 VERWIJDEREI¡ VAiI DE W|IIDÎURBINES

15.1. De Ontwikkelaar verplicht zich om voor eigen rekening en risico de Windturbines binnan het
Exploitatiegebied binnen 12 maanden na afloop van de çbruiksperiode, dan welzoveeleer-
der als de betreffende Windturbine(s) permanent buiten bedrijf gesteld wordt (of worden) en
de Ontwikkelaar afziet van vervanging, te zullen ontmantelen, afbrekên, venrijderen en afyoe-
ron.

15.2.

a

a

Bij veruijdering van de Windturbine heeft de Exploitant in ieder geval, doch niet uitsluitend, de
volçnde verplichtingon:
venrijdering van alle bovengrondse onderdelen;
veruddering van verhardingen, fundamenten, verankerinçn, kabels en leidingen tot een diep
te van 2 meter onder maaiveld, of voor zover de fundering reikt met uitsluiting van heipalen
opvullcn tot oorspronkelijke hoogte van ontstane gaten, slouven, met soortgelijke grondsoort
als bij de bouw is afgegraven.

15.3. Er lrcrdt o€n reservering opgenomen v(þr de kosten voor de venrijdering van de windturbines
die ten laatste 12 maanden voor de venrijdering 100% wordt volgestort of zoveel eerder als
mogelijk.

De Ontwikkelaar is verplicht alle windturbines van het Windpark op eigen kosten te venrijde-
ren, in het geval de Ontwikkelaar of een verkrijger van een opstalrecht voor windturbines bin-
nen het Exploitatiegebied niet voldoet aan de betalingsverplichting uit hoofde van de artikelen
4 cn 5 en ook binnen een periode van twee jaar na ingebrekestelling door de Gemeente niet
aan de betrefiende betalingsverplichting is voldaan. lndien een verkrijger niet, niet geheel of
niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, dan zal de Gemeente de Ontwikkelaar
hiervan direct schriftelfik op de hoogte stellen.

i

15.4.





ARTIKELIC KETTII{GBEDIT{G

16.1. De Ontwikkelaar is verplícht om deze gehele overeenkomst bij wijze van contractsovememing
ox artikel 6:159 BW over te draçn aan de verkrijgor in het çval van o€n overdracht van alle
opstalrechten voor alle windturbines binnen het Exploitratiegebied, aan welke overdracht de
Gemeentc hierbij haar instemming verleent.

16.2. Eþ Ontwikkelaar is verplicht om het bepaaldo in artikel4 (exploitatiebíjdragen, participatie en
compensatic) cn artikel 5 (tegemootkoming in planschade) in geval van overdracht van het
opstalrecht vq)r een of mcor windturbines binnen het Exploitatiegebied als kettingbeding op te
nemen in de (koop)akte en op te leggen aan hear verkrijçr cn daarbij tevens te bedingen
door opname in de (koopþkte dat de verkrijçr op zijn beurt verplicht is om deze verplichtin-
çn zelf alsmede de plicht tot het weer doorleggen op te leggen aan diens opvolgend verkrij-
ger. Hicrbij çldt dat de in de artikelen 4 en 5 bedoelde betalingsverplichtingen naar evenre-
digheid van het aantalovergedragen opstalrechtcn overgaan op de verkrijger.

16.3. Bü hêt bcdingen van het kettingbeding als bcdoeld in artikel 16.2., dient de Ontwikkelaar te-
vens te bedinçn dat haar vcrkrijger bij niet- of niet tijdige nakoming van de verplichting(en)
uit hoofde van de artikelen 4 en 5 aan de gemeente Reusel{e Mierden voor iedere overtre-
ding een boete van €.2,2 miljæn (zegge: tnrree miljoen en twcehonderdduizend euro) ver-
beurt welke boete direct opeisbaar is na ingebrekestelling en bij uitbliJven van de nakoming
door de nalatige verkrijçr binnen de in de ingebrekestelling vermelde termijn en daarbij te-
vens te bcdingen dat de verkrijger dit boetebeding op zijn beurt verplicht is door te leggen aan
diens opvolgend verkrijger.

16.4. Als de Ontwikkelaar de verplichting tot het opleggen van het kettingbecling als bedoeld in lid
16.2, (inclusief het boetebeding als bedoeld in 16.3,) aan haar verkrijger niet nakomt, dan vêr-
beurt de Ontwikkelaar aan de gemeente Reuselde Mierden voor þdere overtreding een boete
vanQ,2,2 miljoen (zegge: twee miljoen en tweehonderdduizend euro) welke boete direct
opeisbaar is na ingebrekestelling ón bij uitblijven van nakoming door de nalatige partij binncn
de in de ingebrekestelling vermelde termijn.

ARTIKEL 17 EXPLOIÎAT¡EPLAil

17.1. De Ontwikkelaar is zich ervan bewust dat onderhavige Overeenkomst een Anterþurs ovsr-
cenkomst betreft cn de Gemeente, indien daar ucttelijk en/of beleidsmatig aanleiding toe be-
staat, een cxploitatieplan in procedure kan brengen en vaststellen.

17.2. lndien een exploítatieplan wordt vastgesteld, zal dit geen aanleiding geven tot venekening,
bijbetaling of terugbetaling van de in artikel 4.2. van deze Overeenkomst beschreven exploita-
ticbijdragcn.

ARTIKEL II PUBLICAÎIE Eil TERII{ZAGELEGGIilG

18.1. Partijen zijn ermee bekend dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.24 lid 3
Wro verplicht zijn kennis te geven van de onderhavige overeenkomst in een van gemeente-
wege uítgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Daarnaast bepaalt artikel
6.2.12 Bro dat burgemeester en wethouders binnen twee weken na het sluiten van een ov€r-
eenkomst als bedoetd in artikel 6.24van de Wro een zakelilke beschriiving van de inhoud van
de Overeenkomst ter inzage dienen te leggon.

ARTIKEL I9 BEKEI¡DHEID TCT DE IT{HOUD VAN DE¿E OVEREEilKOTSI

19.1. De Ontwikkelaar verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van deze Overeenkomst kennis
heeft genomen van de bepalingen van deze Overeenkomst en zodanige informatie van de





Gemaonte heefl ontvangen, dat de inhoud en gevolçn van het sluiton deze Overeenkomst
hom voldocndc bckcnd is.

ARTIKEL20 SLOTIEPATINGEI{

24.1. De considerans maakt ondcrdeel uit van dezc Ovarecnkomst.

ARTIKET 2I IIJLAGËil

De volgendc bijlagcn makcn onlosmakclijk dcel uit van dcæ Overeenkomst of worden dat na gerecd-
komcn daarvan. Zii worden daartoe mede door partijen gcparafeord voor zover dat nog niet is go-
schial cn voor zover do bijlagen bij het aengaan van deze Overecnkomst al gereed zijn-

. B¡jlage 1: Exploitatiogebiedd.d. 2ôfebruari2019
o Bljlage 2: Toelichting op de anterieuro overeonkomst d.d.20 augustus 2019
. BljlagB 3: P¡rticip¡tieplan, d.d. 20 augustus 2019
. Bljlagc 4: PlankoEtenscan.
o Bülagc 5: Compcnsatieplan Windpark Agno-Wind Reusel 2.0 19429.2- 2010{9.,'23
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Toolichting Kadcc & voorweerdrn
Anûcri¡uru ovrrrcnkom¡t tu¡¡on dc gomeentc Rcu¡cl-Dc tierdcn
en Windparft Agro-Wind R¡uscl B.V.
20 augustus 2019

lnlCding
. De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) heeft op 31 juli 2017 aan de gemeente

çwaagd om het oprichten van sen windpark in het zuiden van Reusel planologisch moçlijk te
maken via een aparte omgevingsvergunning voor het afrvijken van het bestemmingsplan.

r ln antwoord hierop heefr het college van de geme€ntê Reusel-De Mierden op 14 maart 2018
kenbaar gemaakt in principe medewerking te verlenen aan het vezoek, als aangetoond is dat
het vezoek aan de g stelde kaders sn randvoorwaarden voldoet die door de raad op 19
december 2017 aan het college zijn meegegeven en aan de aanvullende kaders en
voonraarden zoals vastçlegd in de brief met het principestandpunt (dd. 14-&2018 met
kenmcrk18.0l910).

r De afspraken met betrekking tot de procedure, de verschillende kosten die hiervoor
verschuldigd zijn en de voorwaarden die gelden voor het realiseren van het windpark ãjn
vastgelegd in een (anterieure) overeenkomst die door beide partijen zal worden ondertekend.

Brdooling
o Dit document vormt de toelichting op de uitwerking van de door de raad en het college gestelde

kaders en randvoonvaarden zoals vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
. Waar niet aan één van de voorwaarden kon norden voldaan zijn partijen hierover in overleg

gpgaan en is een çmotiveerde alternatieve oplossing overeengekomen.

G¡¡trldo kúrr ¡n voorvr¡rdrn (brief met principestandpunt gemeente 1+3-20181
1. Er moet een subEtantiåle landschappelijke investering worden gedaan in de directe omgeving,

naast eventuele noodzakelijk landschappelijke compensatie voor NNB gebied. Hiervoor moet
onderzocht worden of er (landschappelijke ecologische, recreatieve etc.) meekoppelkansen zijn;

2. Er moet een substantiöle investering worden gedaan in de leefbaarheid van de omgeving in zowel
Reusel-Zuid als de rest van de gemeente. Dit via een bijdrage in het Leefbaarheidsfonds.
Er moel een substantiöle investering worden gedaan in de energieambitie van de
gsmeente/Kempen.Dit kan via een bijdrage in het Duurzaamheidsfonds.
De afdracht aan het leefbaarheids- en duurzaamheidsfonds is gezamenlijk minimaal€'t0.000,- per
gerealiseerde Megawatt pr iaar;

3. Participatie en de door de provincie çvraagde uitwerking van de sociale component wordt
vastgolegd met de initíatiefnemers in een overeenkomst. Hier wordt in ie<Jer çvd gebruik çmaakt
van €on vorm van direct, danr¡rsl indirect financieel participeren in het project. Ook de eerder
genoemde investeringen in leefbaarheid en duurzaamheid zijn hiervan cen onderdeel;

4. Er worden beeldkwaliteitseisen gesteld aan de plaatsing van de windmolens en de directe
omgcving. Er díent ondezocht te worden wat de landschappelijke impact is vanaf het maaiveld
d.m.v. een 3D onderzoek vanaf verschillende relevante waamêempunten (waaronder enkele
bepalende woningen in de omgeving), zowel statisch als dynamisch. Door dit onderzoek kunnen
een aantal vragon beantwoord worden die van belang zijn voor de landschappolijke impact;

5. Natuunraarden in het gebied mog€n niet onevenredig worden aangetast en hiermee moet worden
voldaan aan o.a. Wet Natuurbescherming;

6. De opstelling van molens dient zodanig te zijn dat deze geen belemmering vormen voor mogelijke
toekomstige ontwikkelingen van andere windmolens, zodat ook in de toekomst ruimte is voor
optimaal ruimtegebruik;

7. De effccten van de windmolens op de omgeving zijn zo minimaal als mogelijk. Bij voorkeur lager
dan de ulettelijke kadcrs;

8. Een uiteindel'rjk vergund vermogen dient zo maximaal mogelijk (met een zo hoog mogelijke
ensrgfer¡pbrengutltEworffienut-- - --

9. De bouwwerken dienen aan het eind van de levensduur, danwel de vergunde periode conform
beleid van de provincie te worden gesloopt;

10. Er vindt door alle betrokken partijen en met name de initiatiefnemeß e€n maximale inzet plaats om
cen zo zorgvuldig mogelijk communicatie traject plaats te laten vinden tijdens de te volgen
procedures;

11. Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan door middel van de MER naar alle relevante onderdelen;
12. De opgewekte stroom wordt zoveel mogelijk in de Kempen behouden.

Pagina 1 van 4





Ultwrklng ktdrr¡.n voorw.trd¡n door p.rt{.n

Allereerst, de VHTAC, als originele initiatiefnemer voor de ontwikkcling van het windpark in Reusel
Zuid, heeft op 20 februari 2019 in haar ALV besloten de verdere ontwikkeling van het windpark over te
dragen aan Windpark Agro-Wind Reusel B.V. lnclusief alle daarbij behorende rechten en plichten.
Do VHTAC blijft actief als vereniging en vaardþt ook een bestuurder af in de stichting die de aandelen
van Windpark Agro-Wind Reusel B.V. in haar bezit heefr. ln de toelichting hieronderwordt van
uitgegaan van deze n ieuwe organ isatiestructuur.

Ad 1. De inrichtíng van de natuurcompensatieopgave met meerwaarde voor de Reuselse natuur gn
haar bewoners is uitgerrerkt in een separaat plan van aanpak op hoofdlijnen samen met de
Bosgroep cn passend binnen de ambities voor het Natuur Netwcrk Brabant van de provincie en
de gemeenten ReuseþDe Mierden en Bladel. Met dit plan wordt zowsl invulling gogêvcn aan
zor¡vclde wettelijke natuurcompensatie, in veròand met het bouwen in NNB gebicd, als aan
exfa versterking van natuur door een bovenuottelüke invulling in het çbiad.
ftfet provincie is ovcreenstemming bereikt over de omvang van de aantasting en verstoring van
hct NNB door de plaatsing van windturbincs in en nabij h€t NNB. Deze unttelijke

. comp€nsatieomvang aan toc te voegen natuuroppervlak beclraagû 6,41 ha. De intentie van
Windpark Agro-Wind is deze compensatie volledig fipiek uit te voeren binnen het gebied zelf.
Namelijk rondom "De Strook'dat omgeven wordt door het Natuur Netwerk Brabant.
Naast deza wettelijke compensatie is besloten op enkele punten nog bovenwettelijke
compcnsatie toe te passen. Dit heefr als do€l om het g€bi€d een extra impuls te geven. ln de
visie van Windpark Agro-Wind wordt esn dcal van do opbrcngst van het windpark bestecd orn
het gebied voorflora en fauna uiteindelijk waardevoller te maken dan deze was vóórdat de
windturbines er stonden. Daarvoor zal additioneel ten minste 1,6 ha grond op wijwilliç basis
worden toegevoegd aan natuur. Gesprekken met grondeigenaren aan de Strook hebben ertoe
geleid dat de ambitie om o€n hogere wijwilligc natuurcompensatie te rcaliseren kan urcrden
uitgewerkt in namenwerking met de gemeente Reuselde Mierden, de gemeente Bladslen de
provincie. Ook de opstelplaatsen rondom de turbines zodanig worden uitgevoerd dat daar een
natuurlijke vegotatie ontstiaat die go€d is voor bijen, vlinders c.d.
Naast de wettelijke en bovenunttelijke natuurinrichting wordt er ook budget wijgsmaakt in het
kader van de Landschapsinvesteringsregeling. Deze kwaliteitsverbetering van hot landschap
vertegenwoordigú een waarde van maximaal €.253.4A,-. Dit is € 5.760/1vM, op basis van 44
ftlW opgcsteld vcrmogen.
Na vergunningvarlening zal de gedetailleerde uitvuerking van zowel de rvettelijke
natuurcompensatþ als de aanvullende maatregolcn in nauurc afstemming met de dcelnemers
van dc Klankbordgroep, de lokale natuurorganisaties en de omwonenden in hct gebied r¡orden
opgcstcld. De wensen zullcn worden vcrtaald naar e€n 'inrichtings- cn uitvoeringsplan'dat
çricht is op vcrsterking van natuurwaarden, het verbeteren van het woongonot van direct
omwonendcn, maar ook de rccreatieve infrastructuur. Hierbij kan çdacht worden aan
landschapsaanpassingcn om de turbines aan het zicht te onttrekken voor omwonendcn, een
betere toegankelijkheid voor recreanten als voetgangers en fietsars, maar ook ruimte voor
natuurversterking voor bijvoorbeeld de gladde slang. Met de gemeente Bladel is afgesproken
dat de natuurversterkingsplannen van Reuselwaar mogelijk aan zullen sluiten op die van
Bladel. Daarom wordt de Bosgroep Zuid proactief betrokken hierbij.

Ad 2. Een omgcvings-/gebiedsfonds zal worden ingericht om bij te dragen aan verhoging van de
leefbaarheid cn verduurzaming van de betrokken buurten en dorpen. Onder leefbaarheid wordt
in ieder geval verstaan de [6ieke kwaliteit van de woonomgeving, de sociale kwaliteit
(voorzieningenniveau), de sociale cohesie en de veiligheid van de omgeving. De projecten die
vanuit dit fonds wordon ondersteund dienen ook bij te dragen aan de verduurzaming van het
æbk$; hct voorstel moet duurzaam zijn en e€n maatschappelijk belang dienen, dus het
persoonlijk belang van de indiener cn overige betrokkenen overstijgen. Projecten dragen bij aan
do verbetering van de ecologische kwaliteit, voor zover dit aspect blnnen het project een rol
spnbit. Tensiottc hcbben de projecten aantoonbaar draagvlâRõnder in íeder geval de bewonerc
van de buurt waarin het project wordt gerealiseerd.
Windpark Agro-Wind zaljaarlijks een subst¡antiðle bijdrage leveren aan zowel de direct
omwonendcn (binnen cen straal van 900 meter rondom het windpark) als aan een
gecombineerd Leefbaarheids- en Duurzaamheidfonds (het Gebiedsfonds).
De bijdraga aan de direct omwonenden bedraagt € 8.160,- per gerealiseerde Megawatt per
jaar. Daarnaast zaljaarlijks per geproduceerde MWh € 0,50 worden gestort in het Gebiedsfonds
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Ad 3.

Ad 4.

Ad 5.

Ad 6.

Ad 7.

Ad 8.

Ad 9.

Ad 10.

voor de overigÞ bewoners. De totale omvang van de uiteindelijke bcclragen is afhankelijk van
het aantal uiteindelijk vergunde en goplaatste turbines. Ter indicatþ: bij realisatie van 11
turbines en oen jaarlijkse energieproductie van 180 GWh (=180.000 MWh) al de bijdraç in het
Gebiedsfonds kunnen oplopen tot jaarlijks € 90.000,-. En bij een opgesteld vermogen van 4
fvlW zaljaarlijks € 359.040,- vrorden uitgekeerd aan de direct omwonenden als vergoeding voor
de ervaren overlast.
ln totaal tellen deze bedragen op tot zo'n € 't0.000,- per Megawatt per jaar die in de omçving
worden ge'ihvesteerd. Daamaast ontvangen de grondeigenaren die hun grond ter beschikking
stellen voor de plaatsing van sen turbine 6en compensatievergoeding hiervoor. Deze bedraagt
€ 3.840, per MW.
Ten behoeve van het Gebiedsfonds wordt overigens een apart fondsbestuur ingesteld. De
Gemeente stelt in samênspraak met de Klankbordgroep en/of overige betrokken stakeholders
zoals de Dorpsraad de doelstelling€n on de bevoegdhedEn van dit besh¡ur vast. Dit wordt nog
nader uitgewerkt.
N.B. Uitkeringen vanuit het Gebiedsfonds zijn niet bedoeld voor leden van de VHTAC.
De mogelijkheid om direct te participeren is opgenomen in het participatieplan van het windpark.
De intentie is dat 100o/o van het eigen vermogen lokaal wordt ingebracht 75% vanuit de directe
omgeving (initiatiefncmers) en 25o/ovanu.t de çmeente Reusel-De Mierden, bijvoorbeeld in de
vorm van een obligatielening, waarbij inuoners en bedrijven uit de omliggende buurten
voonang krijgen bij de toekenning.
DoorWindpatk Agre'Wind is hiertoe een uitgebreid Participatieplan opgesteld. ln dit plan
worden twee vormon van participatie beschreven:
r Proco.sparticþatie - lnfsrmatie, communicatie en consultatie;
. ProÞctparticipatie - Welke is onderverdeeld naar:
o Sociale participatie (maatschappelijke meerwaarde). Hiermee wordt bedoeld dat de

gehele gemeenschap van Reusel moet kunnen meeprofiteren van de ontwikkeling van
het windpark;

r Financiële participatie.
Met dit plan beoogrt Windpark Agro-Wind een actieve bijdrage te leveren aan:
o De sociale cohesie en leefbaarheid in de directe omgeving;
o Het stimuleren van de lokale economie;
. Bewustwording van de transitie naar duu¡zame energie;
o Het vitaliseren van de betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de

gBmeente.
Het participatieplan is gedeeld met de omgeving en uitgebreíd besproken binnen de
klankbordgroep.
Door Windpark Agro-Wind is een uitgebreide visuele 3D-animatie uitgevoerd waarmee een
waarheidsgeFouw beeld wordt vorkregen van het windpark vanuit diverse waameompunten.
ln het Milþueffectenrapport (MER) wordt aangetoond dat voldaan wordt aan alle vereisten
m.b.t. de impact op natuunraarden.
De opstelling van de turbines is zodanig gekozen dat optimaal gebruik gemaakt wordt de
beschikbare ruimte.
Zoals uit het MER blijkt vallen de effecten op de omgeving binnen de wettelijke eisen. Tevens
zullen effecten van slagschaduw volledig worden gemitigeerd en vq)r geluid wordt direct
omwonenden de gelegenheÍd geboden om in uitzonderlijke gevallen de overlast gevende
turbinc(s) stil te zetten.
De gekozen voorkeursvariant levert van alle mogelijkheclen een zo hoog mogelijke
energieopbrengst.
Conform het beleid van de provincie gaat Windpark Agro-Wind ervan uit dat uiterlíjk na sên
periode van 25 jaar het beoogde garkzal worden gesloopt.
Op het gebied van communicatie zijn diverse activiteiten opgepakt. Naast publieke
bijeenkomsten is sinds hetvoorþar van 2O18een klaukbordgrgqp actief met relevante
betrokkenen uit de omçving welke gemiddeld elke 6 weken bij elkaar komt. Een webs¡te is
gebouwd die de ruggengraat van de informatievoorziening vormt. En door middel van
inloopbijeenkomsten ljn en worden omvronenden in staat gesteld om kennis te nemen van de
plannen en worden zij uitgenodígd hun mening of wensen kenbaar maken.
Daarnaast vergadert de VHTAC, waarin alle direct omwonenden en betrokken grondeigenaren
zijn verenigd, ook op regelmatige basis over het windinitiatief.

Ad 11. Een uitgebreid MER is opgesteld en bgin maart 2019 gepubliceerd.
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Ad 12. Dc '[¡sicke' stroom zal worden ingevocd bij het TonncTondcrstation in Hapert, maar voor de
verkoop cn lcvcring van de door ñct windpark opçwektc stroom zal cen apart contract uprdcn
opgcstold. Daarbijâl bvering aan de lokale omgeving nadrukkelijk wordon mcegenomen. Dit

wordt nog nadcr uitgtcwerkt.
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tu
t. Samenvatting

Een Particípatieplan is door WP Agro-Wind B.V. opgesteld om de invulling te geven

aan de maatschappelijke meerwaarde die het windinitiatief heeft voor de bewoners en

bedrijven van de gemeente Reusel-De Mierden. Híeronder volgt een opsomming van

de belangrijkste elementen daaruit.

1. Een omgevings-/gebiedsfonds zal worden ingericht om bij te dragen aan

verhoging van zowel de leefbaarheid als de verduurzaming van de betrokken

buurten. Onder leefbaarheid wordt in ieder geval verstaan de fysieke kwaliteit van

de woonomgevlng, de sociale kwaliteit (voorzieningenniveau), de sociale cohesie

en de veiligheid van de omgeving. De projecten die vanuit dit fonds worden

ondersteund dienen ook bij te dragen aan de verduur¿aming van het gebied; het

voorstel moet duurzaam zijn en een maatschappelijk belang dienen, dus het

persoonlijk belang van de indiener en overige betrokkenen overstijgen. Projecten

dragen bij aan de verbeter:ing van de ecologische kwaliteit, voor zover dit aspect

binnen het project een rol speelt. Tenslotte hebben de projecten aantoonbaar

draagvlak onder in ieder geval de bewoners van de buurt waarin het project wordt
gerealiseerd.

Windpark Agro-Wind zaljaarlijks een substantiële financiële bijdrage leveren aan

zowel de direct omwonenden (binnen een straal van 900 meter rondom het

windpark) als aan een gecombineerd Leefbaarheids- en Duurzaamheidfonds (het

Gebiedsfonds) voor overige bewoners. De gezamenlijke bijdrage aan de direct

omwonenden bedraagt € 8.160,- per gerealiseerde Megawatt per jaar. Daarnaast

zal jaarlijks per geproduceerde MWh € 0,50 worden gestort in het Gebiedsfonds

voor de overige bewoners. De totale omvang van de uiteindelijke bedragen is

afhankelijk van het aantal uiteindelijk vergunde en geplaatste turbines.

Ter indicatie: bij realisatie van 11 turbines en een jaarlijkse energieproductie van

180 GWh (=180.000 MWh) zal de bijdrage in het Gebíedsfonds kunnen oplopen

tot jaarlijks€90.000,-. In totaal tellen deze bedragen op tot zo'n €10.000,- per

Megawatt per jaar die in de omgeving worden geinvesteerd. Over de gehele

looptijd van 20 jaar gaat dus om een substantieel bedrag die rechtstreeks

terugvloeien in de Reuselse gemeenschap.

, Omwonenden krijgen de mogelijkheid om direct te participeren. De intentie ¡s dat

LOAolo van het eigen verrnogen lokaal wordt ingebracht 75o/o vanuit de directe

omgeving (initiatiefnemers binnen 900 meter) en 25o/o vanuit de overige

bewoners uit gemeente Reusel-De Mierden, in de vorm van een obligatielening of

vergelijkbaar, waarbij inwoners en bedrijven uit de omliggende buurten voorrang

krijgen bij de toekenning. Daartoe zullen drie categorieën worden opengesteld.
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Voor bewoners in een straal van 900 - 2.700 meter, de woonkern Reusel-Zuid en

overige bewoners in de gemeente. Naar verwachting zal het benodigde eigen

vermogen ca. €10 miljoen bedragen. Over de verdeling en invulling in detail zal

nog nader overlegd worden, maar dit zijn de uitgangspunten.

3. Bewoners en omliggende (agrarische) bedrijven van het windpark hebben te

kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in een gezamenlijke inkoop van de

opgewekte duurzame elektriciteit van het windpark. Deze kan oplopen tot jaarlijks

180 GWh, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo'n 50.000
particuliere huishoudens. WP Agro-Wind zal zo'n initiatief voor een dergelijke

inkoopcombinatie voor deze energie inkoop faciliteren.

4. In aansluiting hierop zal lokale ondernemers proactief de kans worden geboden

om in de realisatie- en exploitatiefase werken uit te voeren ten behoeve van het

windpark. Met name in de civiele uitvoering en op het gebied van de

landschapsi nrichting.

5. Educatie duu¡'zame energie. Aan studenten wordt de mogelijkh€¡d geboden tijdens

de bouwfase stage te lopen. Daarnaast zaljaarlijks een open dag worden

georganiseerd en zullen de windturbines worden voorzien van een webbased

monitoringsysteem (een web-app) waardoor windenergie laagdrempelig en op een

innovatieve manier worden gepresenteerd.

6. Landschaps- en natuurversterking. In nauwe afstemming met de lokale

natuurorganisaties, andere belanghebbenden en de omwonenden in het gebied zal

een landschaps- en natuurplan worden opgesteld voor versterking van de natuur

in het gebied. De wensen zullen worden vertaald naar een 'inrichtings- en

uitvoeringsplan' dat gerícht is op versterking van natuurwaarden, het verbeteren

van het woongenot van direct omwonenden, maar ook de recreatieve

infrastructuur. Hierbij kan gedacht worden aan landschapsaanpassingen om de

turþines aan het zicht te onttrekken voor omwonenden, een betere

toegankelijkheid voor recreanten als voetgangers en fietsers en rnensen met een

beperking, rnaar ook ruimte voor natuurversterking voor bijvoorbeeld de gladde

slang. Met de gemeente Bladel is afgesproken dat de natuurversterkingsplannen

van Reusel waar mogelijk aan zullen sluiten op die van Bladel. Hierbij zal de

Bosgroep Zuid proactief betrokken worden.

Op hoofdlijnen zijn de plannen uitgewer:kt of zijn deze in het laatste stadium van

uitwerking. De detaillering hiervan zal verder gestalte krijgen als de gemeenteraad

akkoord is om een ontwerpvergunning af te geven.
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2" lntrocluctie

"Draagvlak" en "participatie" worden tegenwoordig in één adem genoemd als

gesproken wordt over wíndenerg ieprojecten.

Participatie is actieve betrokkenheid bij het project, van burgers, van bedrijven en

van instellingen uit de regio met als doel het draagvlak voor het project te vergroten,

de overlast te beperken en de lusten & lasten voor alle betrokkenen zo eerlijk

mogelijk te verdelen. Voorwaarde is het proces naar acceptatie en participatie goed te

organiseren. Participatie helpt om de waarde van een windpark voor alle betrokkenen

te vergroten.

De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC), is een vereniging van lokale

(agrarische) ondernemers en particulieren die het initiatief hebben genomen om hun

omgeving te innoveren. Zij willen hedendaagse maatschappelijke uitdagingen

aanpakken en een toekomstbestendig gebied worden. Hierbij is aandacht voor een

goede samenhang tussen mensen, bedrijven, natuur en overheid. Het gebied moet

een innovatieve agrarische Proeftuin voor de regio worden. De eerste stap daarin is

om CO2 neutraal te worden door de realisatie van een windpark onder de naam

Windpark Agro-Wind Reusel.

Een dergelijk project realiseer je niet zonder draagvlak. Vanaf eínd 2015 is twee jaar

lang geinvesteerd in het draagvlak van de direct omwonenden (tot en met een

afstand van 900m van de beoogde windturbínes). In 20t7 is het proces met de

gemeente en overige omwonenden opgestart op basis waarvan het gemeentebestuur

in maart 2018 haar medewerking heeft toegezegd aan een planologische inpassing.

Vanaf dat moment is de VHTAC ook in gesprek met de kring buiten de direct

omwonenden. Over "hoe je kunt meedoen". Dit plan geeft hier invuf ling aan.

In maart 2019 is Windpark Agro-Wínd Reusel B.V. opgericht vanuit de VHTAC om de

ontwikkeling van het project verder vorm te geven.

Participatie kan naast draakvlak voor het initiatief zelf nog veel meer te weeg

brengen. WP Agro-Wind wil dan ook waar mogelijk een actieve bijdrage leveren aan

¡ sociale cohesie en leefbaarheid in de directe omgeving;

¡ het stimuleren van de lokale econornie;

¡ bewustwording van de transitie naar duurzame energíe;

. het vitaliseren van de betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen

in de gemeente.
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3. Draagvlak: Froces- en projectparticipatie

Draagvlak ontstaat bij betrokkenen die ervaren dat hun (actieve) betrokkenheid wat

oplevert. Voor de een zal dat zijn het bijdragen aan een sociale en of duurzame

wereld, voor een ander zal dit een financieel rendement of een vergoeding zijn en

voor een derde zal dit een bijdrage aan de leefomgeving zijn waarbij aan zijn of haar

wensen zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt. De kern zit in het creëren van een

zo groot mogelijk draagvlak door het betrekken van en dialoog aangaan met alle

belanghebbenden.

Kortom, aan participatie zit een sociale en een financiële component. De sociale

component richt zich op het actief betrekken van betrokkenen bij het proces om te

komen tot de realisatie van het windpark waarbij informatie en communicatie

belangrijke pijlers zijn, de procesparticipatie. De financiële component biedt kansen

voor omliggende bedrijven en omwonenden door een financiële deelname in het

project, de projectpartici patie.

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) heeft in september 2014 tezamen

met de Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace,

Milieudefensie en ODE Decentraal een'Gedragscode Acceptatie & Participatie

Windenergie op Land'opgesteld (met een her¿iene versie in december 2016). Deze

Gedragscode regelt hoe de windsector de omgeving betrekt bij windprojecten.

Door middel van het onderliggende participatieplan conformeert Windpark Agro-Wind

Reusel zich aan deze Gedragscode. Dat betekent dat WP Agro-Wind zich

verantwoordelijk voelt voor een actieve interactie met de omgeving om te komen tot
een werkbare participatie. WP Agro-Wind staat voor een open en directe vorm van

participatíe, waarin binnen van te voren afgebakende grenzen, alle doelgroepen

regelmatig geinformeerd en geconsulteerd worden. Parallel daaraan zal WP Agro-

Wind de omgeving niet alleen confronteren met de lasten maar ook actief betrekken

om te komen tot een eerlijke verdeling van de lusten.

Het onderhavige plan beschrijft de verschillende mogelijkheden die worden geboden

aan de relevante omgeving van het beoogde windpark: bewoners, bedrijven en

overige belanghebbenden.

Het doel van dit plan is om alle betrokkenen op een structurele wijze bij de

ontwikkeling en realisatie van het windpark te betrekken.
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Het uíteindelijke doel is het creëren van draagvlak voor windenergie, het windpark

Agro-Wind Reusel in het bijzonder. Daar waar dat niet mogelijk is streeft WP Agro-

Wínd naar wederzijds begrip en respect.

We onderscheiden in dit plan twee vormen van participatie:

1. Procesparticipatie - Informatie, communicatie en consultatie;

2. Projectparticipatie - Welke is onderverdeeld naar:

i. Sociale participatie (maatschappelijke meerwaarde). Hiermee wordt

bedoeld dat de gehele gemeenschap van Reusel moet kunnen

meeprofiteren van de ontwikkeling van het windpark;

ii. Financiële participatie.

2.L. Procesparticipatie

Procêiþarticiþatiè b'êSChiÍjfr op welke wijze belanghebbenden en andere mogelijk

geïnteresseerden worden geïnformeerd en hoe ruimte wordt geboden voor discussie,

consultatie en advies. De wijze waarop dit wordt vormgegeven verschilt per fase van

het project. In de ontwikkeling van het windpark Agro-Wind kunnen vijf fases worden

onderscheiden. Hieronder worden deze vijf fasen kort þeschreven in relatie tot de

procesparticipatie. In bijlage 1 wordt een verdere uitwerking gegeven van de

communicatiemomenten en communicatiedoelen,

Het project bevindt zich op dit moment (augustus 2019) in de afsluit¡ng van fase 3,

de Vergunningfase.

Fr¡c 1 lclcldrvormingrferc
Het Rijk, de provincie en de gemeente formuleren beleid ten aanzien van duurzame

energie en wijzen mogelijke gebieden aan. Overheden hebben hierin hun eigen rol en

verantwoordelijkheid ten aanzien van het informeren van en het communiceren met

de omgeving.

In deze fase inventariseert de initiatiefnemer, in ons geval de VHTAC, welke

stakeholders er zijn en legt de eerste contacten. Formuleert de ambitie, bespreekt

met de betrokken ambtenaren de mogelijkheden van de locatie, onderzoekt de

haalbaarheid en werkt een projectplan uit op basis van mogelijke grondposities. Ook

wordt dan de noodzakelijke route besproken om tot (partiele) aanpassing of

ontheffing van het bestemmingsplan te komen,

Omwonenden tot een afstand van 900 meter van het beoogde park worden in deze

fase benaderd om afspraken te maken over deelname in de ontwikkeling, inbreng van

kennis en kunde, en mogelijk een vergoeding. En met potentiële grondeigenaren
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worden gesprekken gevoerd en uitgangspunten vastgesteld voor verdere

ontwikkeling.

Het bevoegd gezag (de gemeente Reusel-De Mierden in het geval van het Windpark

Agro-Wind Reusel) zegt in deze fase planologische medewerking toe. Dit laatste is

cruciaal en feitelijk de afsluiting van deze fase. De Raad heeft hierin het laatste

woord.

De beleidsvormingsfase van het windinitiatief van de VHTAC is gestart eind 2015. In
juli 2017 is bij de gemeente planologische medewerking aangevraagd en in december

2017 heeft de gemeenteraad zich daarover positief uitgesproken. Het college heeft

daarop in februari 2018 het principestandpunt ingenomen om medewerking te

verlenen onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een brief van

maart 2018, Daarmee is de discussie "of een windpark wenselijk is" afgesloten.

De beleidsvormingsfase is daarmee afgerond en de volgende fase, de ontwikkelfase,

wordt daarna gestart.

F¡¡c 2 Ontwikkelferc
In deze fase word het noodzakelijke planologisch traject doorlopen, waaronder een

m.e.r.-procedure (milieu effect rapportage). Deze fase eindigt met een definitieve

lay-out en plan van aanpak voor de realísatie van het windpark.

Naast het opstarten van onderzoeken om te komen tot een optimale invulling,

worden gesprekken met de gemeente gestart over de uitwerking van de gestelde

kaders en randvoorwaarden. Projectbijeenkomsten worden georganiseerd met

belanghebbenden waarbij de omgeving in staat wordt gesteld mee te denken over de

toekomstige invulling en layout van het windpark en een klankbordgroep met

relevante betrokkenen uit de omgeving wordt samengesteld.

Naast intensief contact met geînteresseerden en andere stakeholders worden

intentieverklaringen/overeenkomsten met potentiële grondeigenaren afgesloten. Een

website wordt gebouwd die de ruggengraat van de informatievoorzien¡ng gaat

vormen. En door middel van een of meerdere inloopavonden worden omwonenden in

staat kennis te nemen van de concept plannen en worden zij uitgenodigd hun mening

of wensen kenbaar maken.

In februari 2018 is de de ontwikkelfase van het Windpark Agro-Wind Reusel formeel

gestart met het aanbieden van de NRD (Nota Reikwijdte en Detailniveau), die als doel

heeft om betrokkenen en overige belanghebbenden te informeren over en betrekken

bij de inhoud en diepgang van het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER).

Daarnaast zijn in mei 2018 gesprekken met de gemeente gestart om te komen tot

uitwerking van de kaders en randvoorwaarden en vastlegging in een zogenaamde
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"anterieure overeenkomst". Deze zal naar ven rachting eind september 2019 kunnen

worden getekend.

De concept MER is eind december 2018 opgeleverd en de definitieve MER eind

februari 2019. Op basis daarvan is een vergunningaanvraag ingediend in maart 2019.

F¡¡c 3 Vcrgunningrferc
Ten behoeve van de benodigde vergunningen worden diverse onderzoeken

uitgevoerd, worden de voorbereidingen voor het aanvragen van de

omgevingsvergunning getroffen, wordt de formele vergunningsprocedure opgestart

en een anterieure overeenkomst met de gemeente afgesloten. Deze fase eindigt in

principe wanneer de vergunningen zijn verleend. Deze fase zal, afhankelijk van de

duur van de onderzoeken, ca. één tot anderhalf jaar duren. Belangrijkste

communicatiedoel is om geinteresseerden en stakeholders (transparant) te

informeren over de voortgang en uitkomsten van de diverse onderzoeken. Deze fase

loopt voor een belangrÍjk deel paraltel met de ontwikketfase.

De vergunningsfase is feitelíjk gestart in het voorjaar van 2018. Naast de indiening

van de NRD is de gemeente toen gevraagd om de coördinatieregeling voor de

besluiWorm¡ng met betrekking tot alle noodzakelijke vergunningen van toepassing te

verklaren voor dit windproject. Met het van toepassing verklaren van de

coördinatieregeling worden alle procedures met betrekking tot het bestemmingsplan,

de ruimtelijke onderbouwing, de vergunningen en het MER gezamenlijk en parallel

doorlopen. De formele indiening van de vergunning was in maart 2019 en een

definitieve vergunning wordt in februari 2020 verwacht. Deze vergunning is

noodzakelijk om een subsidieaanvraag bij het Rijk te kunnen indienen (SDE+) en

daarmee kan de vergunningsfase worden afgesloten.

Na índiening zijn in de periode van maart 2019 tot februari 2020 nog diverse

momenten ingebouwd om zienswijzen te ontvangen vanuit belanghebbenden en te

verwerken in de definitieve.

Fr¡c 4 Contnctcring- cn Bouwfasc
Deze fase begint als een ontwerpbeschikking (vergunning) wordt afgegeven en

eindigt met start van de bouwwerkzaamheden. In deze fase zal ook de SDE+-subsidie

worden aangevraagd. Dit is ook de fase waarin een beroep tegen de verleende

vergunning kan worden ingesteld. In deze fase is het doel om de geïnteresseerden en

betrokkenen te blijven informeren over de voortgang van het project, geplande

werkzaamheden en mogelijke overlast en tegelijkertijd een open dialoog te blijven

voeren met de omgeving.

In deze fase worden ook de contracten voor de levering & bouw van de turbines, de
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netaansluiting, de afname van de stroom en de financiering opgesteld en krijgen ook

de verschillende ondenruerpen op het gebied van Sociale en Financiële participatie (zie

hierna) definitief vorm. Lokale bedrijven zullen worden uitgenodigd (marktconform)

deel te nemen aan de aanleg en bouw van het windpark. Tijdens bijzondere

(bouw)activiteiten zullen geïnteresseerden worden uitgenodigd op de (bouw)site.

Deze fase duurt gemiddeld anderhalf jaar tot drie jaar, sterk afhankelijk van

eventuele zienswijzen, beroep- en bezwaarprocedures. De planning is om in maart

2020 een SDE+ subsidie aanvraag in te dienen en daarmee zouden de

bouwactiviteiten op locatie kunnen worden gestart in 2O27.

Fere 5 Cxploitrticfrr¡
De planning is om in 2022 het windpark bedrijfsklaar op te leveren, waarna de

exploitatie kan starten. Op dat moment is het windpark operationeel, zijn alle

investeringen gedaan, obligaties e.d. uitgegeven en zullen ook alle afspraken m.b.t.

úesociafe en financiële participatie zijn geêffeetueerd. Deze fase eindigt pas nadat

het windpark weer is afgebroken hetgeen na 16 tot maximaal 25 jaar plaatsvindt.

Centraal in deze fase staat nafeving van de vergunningsvoorwaarden en invulling

geven aan de afspraken uit het participatieplan. De bewoners moeten met hun

vragen en eventueel klachten terecht blijven kunnen. Verder geschiedt de

communicatle tussen het windpark en omgeving voornamelijk via de website en

bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse open dag.

De provincie vindt het belangrijk dat windturbines na afloop van de exploitatie

periode worden gesaneerd, een omgevingsvergunning wordt dan ook verleend voor

een periode vôn maximaal 25 jaar.

2.2. Proiectparticipatie - Sociale participatie

In het onderdeel Sociale participatie wordt aangegeven hoe het windpark een

bijdrage kan leveren aan de omgeving, ook wel genoemd de maatschappelijke

bijdrage. Hierbij valt te denken aan: educatie jongeren, informatieplekken, stimuleren

lokale duurzame energie projecten, etc.

Daarnaast wil de gemeente ook graag dat inwoners profiteren van de verdere

verduurzaming van de lokale energievoorzíening, waarbij een deel van het rendement

van de windmolens ten goede komt aan alle ínwoners uit de omgeving, of ze nu wel

of niet financieel participeren en of ze nu wel of niet elektriciteit van de windmolens

afnemen, én dat een er een mogelijkheid is om een bijdrage te kunnen leveren aan

een verduurzaming van organisaties binnen de gemeente waarbij gedacht kan
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worden aan zaken als zonnepanelen enlof led-verlichting voor (sport)verenigingen

e.d.

WP Agro-Wind heeft besloten om 1 omgevings-/gebiedsfonds in te richten, voor zowel

verbeteringen op het gebied van leefbaarheid in de omgeving als voor

verduurzamingsprojecten in de gemeente.

Zie hoofdstuk 5 voor een verdere uitwerking.

2"3, PralecÞarticipatie - Financiële participatie

In lijn met de Gedragscode en het Manifest van de Nederlandse Wind Energie

Associatie (NWEA) van 6 iuli 2Ot7 wil WP Agro-Wind het project niet alleen samen

met de omgeving ontwikkelen maar ook de financiële voordelen daarvan delen.

Dit stuit ook aan bij de wens van de gemeente om inwoners te kunnen laten

participeren in de financiering van de windturbines zodat zij in de jarên die volgên

kunnen profiteren van het te behalen rendement ervan.

De VHTAC wil 100o/o van het benodigde eigen vermogen aantrekken vanuit de

omgeving. Daaronder vallen uiteraard de leden van de vereniging zelf, maar de

vereniging wil de investeringen in het eigen vermogen ook openstellen voor

participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven uit de gemeente Reusel-De

Mierden en directe omgeving.

Om mogelijk geinteresseerden financieel bij het project te betrekken wordt daarbij

gedacht aan onder andere de uitgifte van obligaties.

Zie hoofdstuk 6 voor een verdere uitwerking.
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4. Geografische afbakening

Een arbitrair maar belangrijk element binnen participatie is de geografische

afbakening van de werkingssfeer. Als handreiking voor deze begrenzing van de

werkingssfeer zijn cirkels met een straal van driemaal 900 m (= 27OO m) rondom de

beoogde locaties van de windturbines aangehouden. Deze maatvoering sluit aan bij

de omgeving van Reusel-Zuid. In bijlage 2 zijn de kaartjes met de 900 en 2700 meter

cirkels en een eerste indicatíe van de Geografische kernen.

Strikte toepassing van deze cirkels levert naar onze mening oneigenlijke en moeilijk

uit te leggen grenzen op in de context van dit participatieplan. Er is daarom gekozen

voor een aantal geografische wijken/buurten. Waarbij geldt dat bewoners en

bedrijven binnen deze wijken/buurten een andere positie bekleden dan þewoners

daarbuiten.

Bij de bepaling van deze wijken en buurten hebben we de 2700 meter cirkel als

vertrekpunt genomen. We hebben de volgende geografische wijken/buurten
gedefinieerd (zie ook bijlage 3):

1. Postelsedijk, Peel, Langedijk en Burgemeester Willekenslaan

2. Schepersweijer en Laarakkerdijk

3. Hamelendijk en de Strook

4. Woonkern Reusel-Zuid

De exacte begrenzing zal in een later stad¡um van het project plaatsvinden in nauw

overleg met de betrokkenen, waaryoor onder andere de Klankbordgroep in het leven

is geroepen. Bij de bepaling, rol en behandeling van de geografische wijken en

buurten binnen het participatieplan is niet alleen gekeken naar de afstand tot het

windpark, maar is ook de mogelijke (beleefde) ímpact van het windpark

meegenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: transportbewegingen

door de wijk, visuele impact, geluid, etc.

Voorgaande betekent derhalve dat we element'participatie' niet beperken tot de

omliggende wijken en buurten. De genoemde wijken en buurten bekleden echter een

andere positie en hebben een meer prominente rol in de procesparticipatie en

projectparticipatie.

Zo hebben de Dorpsraad, bewonersgroepen, bedrijven en andere stakeholdêrs uit de

genoemde buurten zitting genomen in de Klankbordgroep. Daarnaast zullen bij de

toekenning van een mogelijke financiële inleg inwoners uit deze buurten voorrang en

extra voordeel krijgen.
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Bedrijven of bewoners die binnen de directe invloedssfeer liggen, in principe binnen

een cirkel met een straal van 900 m, worden sowieso direct in de ontwikkeling

betrokken. Zij zijn in principe allen lid van de vereniging High Tech Agro Campus. Met

deze leden zijn maatwerkafspraken gemaakt over deelname in de ontwikkeling en

(financiële) vergoeding uit de exploitatie.

Een speciale positie binnen deze groep vormen de grondeigenaren welke gronden ter

beschikking stellen voor plaatsing van een turbine.
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4, Procesparticipatie

Bij procesparticipatie draait het in belangrijke mate om communicatie. WP Agro-Wind

streeft er naar de communicatie met de omgeving en andere stakeholders

transparant en open te voeren waarbij (in communicatietermen) niet alleen wordt
gezonden maar ook wordt ontvangen. Met andere woorden, wordt geluisterd.

WP Agro-Wind wil graag weten welke vragen leven en wat de zorgen en beleving is

die omwonenden en bedrijven hebben ten aanzien van windenergie in het algemeen

en het beoogde windpark in het bijzonder. We kunnen niet ieder bezwaar wegnemen

maar streven wel naar wederzijds begrip en daar waar we wel iets kunnen betekenen

door bijvoorbeeld aanpassingen in het ontwerp zullen we dit serieus meenemen waar

mogelijk.

Verder wil WP Agro-Wind nadrukkelijk samenwerken met groeperingen als de

Brabantse Milieufederatie (BMF). Om een breder draagvlak te creëren, maar vooral

ook om tot een goede onaffrankelijke maatschappetíjke toetsing van heß inítíatief te

komen en voor een adequate voorlichting van de omgeving.

Daarnaast zal worden opgetrokken met andere windenergie initiatiefnemers in de

naaste omgeving. Om gezamenlijk zo effectief mogelijk het traject met zowel de

gemeentelijke als provinciale politiek, bestuurders en ambtelijk apparaat te

doorlopen.

Hoe gaan we de communicatie vorm geven? Daartoe is door de vereniging een

communicatieplan opgesteld dat te vinden is op de website van de VHTAC:

htto : l/www. hig htechagrocampus. nl/high-tech-ao ro-campus-in-het-

n íeuws/communicatieola n/

De communicatie met de omgeving bestaat in belangrijke mate uit informeren van en

het aangaan van de dialoog met de omgeving:

1. Informeren: door belanghebbenden actief voor te lichten wordt openheid

getoond over de voorbereiding van de bouw en het gebruik van de nieuwe

windturbines. Hiermee zijn en worden belanghebbenden voorbereid op

veranderingen in hun omgeving. Deze informatie wordt in belangríjke mate

verspreid de website van de VHTAC (www.hightechagrocampus.nl) en daarnaast

via nieuwsbrieven en bijeenksmsten.

2. In gesprek: waar nodig gaan de initiatiefnemers in gesprek met bewoners en

met de onderscheiden doelgroepen. Dialoog kan ontstaan op initiatief van zowel

initiatiefnemers als belanghebbenden.
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Een bijzonder onderdeel in de communicatie wordt gevormd door de Klankbordgroep

wef ke door de VHTAC in het leven is geroepen.

Deze Klankbordgroep is bedoeld ter versterking van de dialoog met de omgeving en

fungeert veelal als eerste aanspreekpunt voor het projectteam om onderwerpen die

relevant zijn voor de omgeving te bespreken.

Doel van de klankbordgroep is om naast het delen van informatie met bewoners van

RDM en overige betrokkenen de ontwikkeling in het proces te bespreken, feedback te
ontvangen en daar waar het mogelijk is rekening te houden met de wensen van niet-
leden van de VHTAC en de omgeving.

De klankbordgroep wordt regelmatig geconsulteerd en gevraagd om advies en

feedback te geven op de plannen en actief mee te denken. De klankbordgroep heeft
geen formele status, maar hun mening telt wel en wordt serieus meegewogen in de

te nemen stappen ín het vergunningen traject en ook straks bij de realisatie.

ôôk de gemeente heeft een rol in de klankbordgroep. Zij ziet toe op het zorgvuldig

doorlopen van de procedure. De gemeente gaat de noodzakelijke onderzoeken

beoordelen en op grond daarvan besluiten of zij de omgevingsvergunning kan

verlenen. De gemeente wil met alle partijen rekening houden om een welovenarogen

besluít te kunnen nemen. Daarom juicht zij een klankbordgroep (KBG) toe.

De Klankbordgroep kan uiteraard ook ongevraagd en op ad hoc basis advies

u itbrengen. Vertegenwoord igers van organisaties, bewonersveren ig i ngen,

belangengroeperingen en bedrijven zijn uitgenodigd om zitting te nemen op zowel de

informatiebijeenkomst als via het lokale krantje "d'n Uitkijk".

De eerste vergadering van de Ktankbordgroep heeft plaatsgevonden op 23 mei 2018.

Inmiddels zijn 9 vergaderingen geweest. De verslagen hiervan zijn op de website te

vinden.

De website

Het centrale communicatiemiddel met betrekking tot het project is de projectwebsite.

De website fungeert als eerste bron van informatie voor geïnteresseerden en zal

wanneer dat relevant is van nieuwe informatie worden voor¿ien.

Onder andere de volgende informatie zal via de website beschikbaar zijn of komen:
. Visualisatie en ontwerp van het park;

. Mogelijkheid totvragen/klachten/contact;

. Samenvatting van het MER en onderzoeksresultaten in begrijpelijke taal;

. Voortgang en planning van het project;

l

I
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. Planning en schema met de geplande (bouw) werkzaamheden, zodat

omwonenden vroegtijdig op de hoogte zijn;
. Telefoonnummer en email secretariaat;

' lnformatie over windenergie en het project (FAQ);

. Verslagen van de Klankbordgroep;

. Hetcommunicatieplan;

. Informatie over de financiële inleg;

. lnformatie over het gebiedsfonds;

. http://www.hightechaorocamous.nll

Projectbijeenkomsten en consulta [ie

Projectbijeenkomsten zijn bedoeld om geînteresseerden de gelegenheid te bieden

rechtstreeks in contact te treden met de projectontwikkelaar en haar adviseurs. Op

deze projectbijeenkomsten kunnen de geïnteresseerden zich laten informeren over

het project en feedback/advies geven inzake het project. De projectbijeenkomsten

zullen voldoende ruimte bieden voor consultatie en gesprek. In Bijlage 1 is een

voorbeeld opgenomen van een later op te stellen bíjeenkomsten schema.

Informatie-/consultatiebijeenkomsten worden gedurende de ontwikkeling van het
project georganiseerd als onderdeel van het vergunningproces. De eerste

bijeenkomst in dat kader is georganiseerd in de vorm van een inloopbijeenkomst op

zaterdagochtend 17 maart 2018 naar aanleiding van het indienen van de NRD (Nota

Reikwijdte en Detailniveau), die als doel had om betrokkenen en overige

belanghebbenden te informeren over en betrekken bij de inhoud en diepgang van het

op te stellen Milieueffectrapport (MER). Op dit soort inloop-informatiebijeenkomsten

wordt aan de hand van presentat¡es, overzichtsborden, landschapsbeelden en leaflets

informatie verschaft over status en vervolgstappen in het vergunningproces.

Wat þetreft WP Agro-Wind B.V. moet het resultaat van al deze activiteiten zijn dat de

betrokken omwonenden, bedrijven, belanghebbenden en geïnteresseerden :

- goed en eenduidig zijn geïnformeerd over het windinitiatief;

- inzicht krijgen in de gevolgen naar de toekomst toe;

- kansen en uitdagingen zien die kunnen worden bereikt,

- merken dat er een sfeer van openhe¡d en transparantie heerst;

- antwoord krijgen op vragen;

- ruimte krijgen om eventuele onzekerheid en ongenoegen te uiten;

- ervaren dat hun eventuele zorgen en bedenkingen serieus genomen worden;

- meningen kunnen delen en verbindingen kunnen aangaan.
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5. ProjectparticÍpatie - Sociale participatie

Duidelijke, transparante en open onderlinge communicatie zoals beschreven in het

vorige hoofdstuk is de basis voor een succesvolle participatie van de omgeving bU de

realisatie van het windpark. Als dit leidt tot realisatie draagt dat bij aan een rendabele

exploitatie waarmee geldstromen beschikbaar komen die mede kunnen worden

ingezet voor zowel gewenste investeringen in de omgeving als winstdeling met

investeerders en obligatiehouders. Naar onze overtuiging kan het één niet zonder het

ander bestaan. Zo kan het windpark niet gerealiseerd worden zonder draagvlak

binnen de gemeente, de provincie en de omgeving. Aan de ander kant is financiering

van het windpark niet mogelijk zonder een gezonde business case met uitzicht op een

goed rendement.

Zoals eerder uitgesproken is de opzet van het initiatief om alle opbrengsten te laten

terugvloeien naar de omgeving. WP Agro-Wind is daarbij bereid een belangrijk deel

van de parkopbrengsten terug te laten vloeien naar het ondersteunen van duur¿ame

ontwikkelingen in de eigen omgeving. Niet alleen duurzame energie-initiatieven

kunnen daarbij rekenen op belangstelling maar ook projecten gericht op sociale

duur¿aamheid zoals educatie, werkgelegenheid, collectiviteit en sterke netwerken in

buurten en wijken ; de zogenaamde'social return' oftewel maatschappelijke

meerwaarde.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste onderdelen:

5"1" Gebiedsfonds

Uit de opbrengsten van het windpark zal een jaarlijkse bijdrage worden gestort in een

gebiedsfonds. Doel van dit fonds is om bij te dragen aôn het verbeteren van de

leefbaarheid van de omgeving rondom het windpark en andere verduurzaming binnen

de gemeente. Onder leefbaarheid wordt in ieder geval verstaan de fysieke kwaliteit

van de woonomgeving, de sociale kwaliteit (voorzieningenniveau), de sociale cohesie

en de veiligheid van de omgeving,

De projecten die vanuit dit fonds worden ondersteund dienen ook bij te dragen aan

de verduurzaming van het gebied; het voorstel moet duurzaam zijn en een

maatschappelijk belang dienen, dus het persoonlijk belang van de indiener en overige

betrokkenen overstijgen. Projecten dragen bij aan de verbetering van de ecologische
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kwaliteit, voor zover dit aspect binnen het project een rol speelt. Tenslotte hebben de

projecten aantoonbaar draagvlak onder in ieder geval de bewoners van de buurt

waarin het project wordt gerealiseerd.

Uit het fonds kunnen projecten worden ondersteund op het gebied van collectieve

zonne-energie. Maar ook zaken als extra geluidsisolatie voor woningen en elektrisch

laden voor de buurt.

Het fonds stimuleert inwoners, instellingen en bedrijven binnen de gemeente Reusel-

De Mierden om duurzame initiatieven aan te dragen. En ondersteunt hen met kennis,

kunde en financiële bijdragen.

Het bestuur van dit fonds zal bestaan uit bewoners en ondernemers uit de omgeving

van het windpark.

De klankbordgroep zal een belangrijke rol spelen bU de verdere uitwerking van de

doelstellingen van de fondsen.

De besturen van de fondsen wordt samengesteld uit ondernemers en bewoners van

Reusel. Naast de Ktankbordgroep heþben ook de Dorpsraad en de gerneente hier een

belangrijke stem in.

De bijdrage van WP Agro-Wind aan dit gebiedsfonds zal op basis van de omvang van

het project en de uiteindelijke subsidietoekenning te worden bepaald. Uitgangspunt

hierbij zijn de richtlijnen van de'Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie

op Land'welke zijn opgesteld door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

tezamen met de Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace,

Milieudefensie en ODE Decentraal. De Gedragscode regelt hoe de windsector de

omgeving betrekt bij windprojecten.

De gemeente ontvangt voor de realisatie van de windturbines een bedrag aan leges.

Daarnaast onWangt de gemeente elk jaar inkomsten vanuit de WOZ die betaald

wordt per windturbine. De gemeente Reusel-De Mierden kan beslissen ook de leges

en de jaarlijkse WOZ te storten in dit gebiedsfonds.

5.2" Verduurzaming (CO2-reductie) omliggende bedrijven &
woningen

De omliggende (agrarische) bedrijven van het door WP Agro-Wind te ontwikkelen

windpark hebben te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de kansen die het

windpark biedt voor een verdere CO2-reduct¡e. WP Agro-Wind wil samen met deze

bedrijven komen tot een verdere uitwerking van de mogelijkheden.
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Eén van die ideeën is de gezamenlijke inkoop van energie die duurzaam opgewekt

wordt door het windpark. M.b.t. directe inkoop van elektriciteit van de turbines kan

men een eigen inkoopstichting opzetten, of aansluiten bij een bestaande of nog op te
richten energiecoöperatie. De windturbines zijn dan de directe'leverancier'en
voorzien in de groencertificaten. WP Agro-Wind is bereid om initiatieven voor een

dergelijke inkoopcombinatie voor energie inkoop te faciliteren.

Een ander idee is om naast windenergie ook zonne-energie en andere vormen van

duurzame energie in de omgeving te ontwikkelen. De verduurzaming zal bijvoorbeeld

kunnen gebeuren in combinatie met parkmanagement vanuit wellicht een op te
richten BIZ (BedrijveninvesteringsZone). Overwogen wordt om een stagiaire of
student in te zetten om input te geven aan de duurzaamheidsvisie en de invulling

hiervan in Reusel-Zuid. Ook zal dan gekeken worden naar energiebesparende

maatregelen.

Studenten kunnen ook onderzoeken welke bedrijven enlof bewoners willen
participeren, en bepalen welke vorm van duur¿aamheid voor de eenieder haalbaar en

mogelijk is.

5.3, Educatie duurzame energie

Het windenergieproject kan in alle stadia van de ontwikkeling een educatieve functie
vervullen. Zo wordt aan studenten de mogelijkheid geboden tijdens de bouwfase

stage te lopen.

Door jaarlijks een open dag te organiseren op het gebied van duurzaamheid voor

inwoners en belangstellenden en de windturbines te voorzien van een bestuurbare

een webbased monitoringssyteem (een web-app) kan windenergie laagdrempelig en

op een innovatieve manier worden gepresenteerd. Via een windpark-App kan de

omgeving de prestaties van de turbines blijven volgen.

Verder zijn er ideeên om een schoolinformatiepakket op te zetten of aan te schaffen

waarmee de jeugd in Reusel-De Mierden kennis kan nemen van de duurzame

toekomst van onze energievoorziening.

i
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5.4" tan¿åselaapsversËerking

Naast de wettelijke natuurcompensatie in het kader van het NatuurNetwerkBrabant

(NNB) zal ook een landschappelijke investering worden gedaan in de directe

omgeving. Hiervoor wordt een apart natuurcompensatie en -versterkingsplan

opgesteld. Daarnaast zullen er geen hekwerken rondom de turbines worden geplaatst

en de aanwezige zandpaden zullen zoveel mogelijk behouden blijven. De

opstelplaatsen voor de bouw en het onderhoud van de turbines zullen ook op een

natuurvriendelijke wijze worden ingericht.

In de uitwerking van deze onderwerpen zal de klankbordgroep actief worden

betrokken ter consultatie en þU de inrichting hiervan.
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6. Pnojectparticipatie - Financiële participatie

Eveneens in lijn met de Gedragscode en het Manifest van de Nederlandse Wind

Energie Associatie (NWEA) van 6 juli 2OL7 wil de VHTAC het project niet alleen samen

met de omgevíng ontwikkelen maar ook de financiële voordelen daarvan delen.

Dit sluit ook aan bU de wens van de gemeente dat inwoners kunnen participeren in de

benodigde financiering van de windturbines en in de Jaren die volgen kunnen

profiteren van het te behalen rendement ervan.

De leden van de VHTAC dragen op dit moment het volledige risico en alle kosten voor

de ontwikkeling van het windpark waarvan de verschillende fasen beschreven zijn in
hoofdstuk 2. Naast de hoge investeringen in de ontwikkeling van het project zullen

echter voor de bouw van het windmolenpark, welke naar verwachting begin 2021 kan

starten, aanzienlijk grotere bedragen nodig zijn. De omvang van de investeringen

voor de bouw bedragen in totaal zo'n € 5O mitjoen: hfügaan.de van een gezonde

financiële exploitatie van het windpark zou het mogelijk moeten zijn zo'n 80o/o

daalan als bankfinanciering (lening) te vemerven. Maar dan is nog zo'n € 10 miljoen

nodig aan eigen vermogen om het project te kunnen realiseren.

De inkomsten komen pas tijdens de exploitatieperiode van het windpark, welke start

vanaf 2022, en worden gevormd door een combinatie van de teruglevering van de

opgewekte stroom en een landelijke subsidie (SDE++). Na aftrek van de kosten en

aflossing van de lening levert dit rendement op voor de investeerders.

Dit geeft mogelijkheden voor inwoners die de financiële ruimte hebben, om

participant te worden in het windpark en geld in te leggen voor de bouw.

In ruil voor hun investering wordt, gedurende de exploitatie van het windpark, een

deel van het behaalde rendement aan deze participanten uitgekeerd.

WP Agro-Wind B.V. zal omwonenden en bedrijven in de omgeving, in eerste instantie

in de geografische wijken/buurten zoals beschreven in hoofdstuk 3 de mogelijkheid

bieden om mede-investeerder te worden in het windpark.

De vorm waarin en de fase wanneer dient nog nader uitgewerkt te worden. Hieronder

worden een tweetal voorbeelden gegeven, maar de uitwerking hiervan is pas

opportuun na afsluiting van de ontwikkelfase. Deze uitwerkíng vormt onderdeel van

de Contracteringfase welke naar verwachting op z'n vroegst midden 2020 kan worden

opgestart.
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Voorbeelden van financiële participatie:

6,1, Oblígatielening

Naast de leden van de VHTAC worden de overige inwoners van Reusel-De Mierden en

in het bijzonder van de ornliggende wijken en buurten (zie hoofdstuk 3 en Bijlage 2)

in de gelegenheid gesteld financieel mee te profiteren van de windturbine

opbrengsten van Windpark Agro-Wind Reusel. WP Agro-Wind zal voor de start van de

bouw een obligatielening uitgeven ter hoogte van in principe 25o/o vân het benodigde

eigen vermogen (vergelijkbaar met z'n 2,5 miljoen euro). Bij overtekening krijgen

inwoners en bedrijven uit de omliggende wijken en buurten voorrang bij de

toekenning. De voorwaarden, het rentepercentage en de coupongrootte worden nog

nader bepaald. De obligatielening kan worden uitgegeven via een online platform

zoals bijvoorbeeld www.duurzaaminvesteren.nl. Dit online platform is gespecialiseerd

in de uitgifte van obligaties of aandelen in duurzame energieproJecten en heeft

hieruoor de benodigde AFM vergunning.

De intentie is dat er drie categorieën worden opengesteld. Voor bewoners in een

straal van 900-2.700 meter, de woonkern Reusel-Zuid en overige bewoners in de

gemeente. De categorieên welke het dichtstbij liggen hebben de eerste rechten.

6.2. Energiecoöpe ratie

WP Agro-Wind is voorstander van een directe betrokkenheid van de inwoners van

Reusel bij de productie van windenergie in hun eigen "achtertuin". Daarom worden

bewoners uitgenodigd mede investeerder te worden in het windpark.

Indien bewoners zich daartoe willen organiseren in een energiecoöperat¡e of

vereniging, dan wil WP Agro-Wind dit soort initiatieven actief ondersteunen.

Het voordeel van een energiecoöperatie is dat daarin kennis en ervaring gebundeld

kan worden. Landelijk zijn hiervoor al diverse voorbeelden waarvan gebruikt gemaakt

kan worden. Zie bijvoorbeeld: https://www.nudqe.nllproiects/buuften-met-energie/

Ook de Natuur en Milieufederaties in den lande hebben op dit gebied al veel eruaring

opgedaan. Via de Brabantse Milieufederatie (BMF) kan waarschljnlijk eenvouôig

toegang hiertoe verkregen worden.
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BIfIAGE 1: Bijeenkomsten en communicatie schema's

Beleíds- en ontwikkelfase :

Plan van aanpak - Doel Instrument

I nfornrercn georganiseerde

belanghebbenden

(stakeholders) met als doel

hieruit een klankbordgroep

samen te stellen

þlo1-nClieþllqçnlgns!

omgeving

consultatie

l nform at¡e b'rjee n komst

omgeving

I runo

i n¡en

I nformeron voortgang on

planning

Bljeenkomsten schema vergunnÍng føse:

Plan van aanpak- Doel

DatumOndenrerp

project informatie

bijeenkomsten

Van idee tot plen

Waar heeft de omgeving behoefte

aan.

Wat zijn de effecten, de wettelijke

kaders en hoe híermee orngaan

Int99_pgy-o¡{/_9ch!e.!g Ruirn in de lokale

bladen cn Semcantc webslto.

foogn nkel iJk en laagdrompclig

Klankbordgroep Parkontwerp en partfcípatiepla n

cn gebiedsfionds

lnloopavond/ochtend Parkontwerp en participatieplan

Samenstellen maillijst

Wcbsltc en moiling Tjdlün

Educatie Stageplaatsen Van plan tot uitvoering

lnstrument DatumOndenuerp
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Datum
.1 ^ -'..-.. -^

n.t.b.
"i-* --- ..

w/

lnformeren participatieplan Website en mailing

tnforme ren uoortgiãj ã r,

planning

Website en mailing Tijdlijn

gemeente

Definitief participatiepla n wordt

gepresenteerd

Uítleg resultaten onderzoek.

Afstemming voorgestelde

mitigerende maatregelen

Transpa rante en inhoudelijke

communicat¡e m.b.t.

onderzoeksresultâten

Uitleg zienswijzen, beztu aar,

beroep en hoger beroep

Bezien in hseverre tegemoet kan

worden gekornen aan zienswijzen

Presentatie u¡tkomst

onderzoeken

lnformeren over uitkomst

onderzoeken

Vergunningen en rechten

burgers

lnformeren en consulteren

ten aanzien van ontvangen

zienswijzen, bezwaar en

beroep

Lokale ondernemers

act¡veren

Educatie

Klankbordgroep

website en mailing

Website

Klankbordgroep
I
I

I

I

¡
I

I

i

:
j

i: --_L
lnformeren omgeving lnloopavond I Uitleg van deskundigen over

I

ingediende zienswijzen

Opstellen lijst van lokale

ondernemers die betrokken

kunnen word€n bíj het project

Van business case naar financial

close

Mailing pers,

gesprekken

Stageplekken

Ùíjeenkamsten schema bauw- en exploítatiefose:

Plan van aanpak - Doel lnstrument Onderwerp
i

Lancering gebiedsfonds Klankbordgroep Statuten en bestuur

lnformeren en consultatie lnformatiebijeenkomst Werkzaarnheden, planning

Overlast en klachtafha ndeling

Klankbordgroep (Bouw)Werkzaamheden, planning ;

Website en mailíng

I

I
lnformeren
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Feestelijke opening

lngebruikna me windpa rk-appWeb-app

Website en mailing lntroductie Wind App

Uitgifte obligaties

Gebiedsfonds operationeel

Webslte en Sitebezoek Scholen kunnen de slte bezoeken

Opendagen Jaarlijkse opendag

æ@
Betrokkenheid Site bezoeken U¡tleg expert

aanwezig bü (bv) hijsen

Pers en site bezoeken

lnformeren

Educatie
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BIJLATE 2; Z.7Aû ñ?eter crntouren

De 3*900 = 2.7OO meter-contouren rond concept windturbine locaties zijn bedoeld om wijken en

buurten te identificeren voor part¡c¡patie doeleinden.
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8IJL.{G[ 3: Omlig6ende wiiken vûor participatie

1. Postelsedijk, Peel, Langedijk en Burgemeester Willekenslaan

2. Schepersweijer en Laarakkerdijk

3. Hamelendijk en de Strook

4. Woonkern Reusel-Zuid
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Voorwoor.d

De vercnþing H¡gh Tech Agro Campus ontwikkclt c¡n windmolcnpart tcn zuidcn van

Rrusol. Dr bouw van lnt windpark hcefr mogclifk negaticvc cllbctcn op hct
Nah¡urnoômrk Erab¡nt.

Pondcra Consult hccll Burcau Waadrnburg opdracht vcrsûekt om de slnccten van

hct voofia¡rsaltcmeücf v¡n h¡t windpaft op hct Natuumotweft Brabant in beeld te
bnngcn.n aan tr gevrn op wolkc wijzo cventtnlc ncgaticve cllbctcn kunncn wordsn
gacomp.ncærd.

J.D. (Jan Dirk) Buizrr
R.P. (Robcrt) Middolveld

rapportego, proþctl¡idlng
GIS-bcwcrkingcn

Vanuit dc opdrachtgevcr rr¡rd dc opdracht begcl¡id door Maartrn Jæpors Faijer, Paul

Frcijling ln Hens Kursten. Wij danken h¡n voordc prcttigc samnmrking.
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1 lnleiding

Ilc vcrmþing High Tach Agro Gampus is voomorncns tcn zuiden v¡n do gemeente

Rouscl hot windmolenpark Agro-Wind te ontwikkelen. Eón van dc turöincs wordt
g.pleatst op c.n pcrcccl dat dcol uilmaakt van hct Natuumctwcrk Brabant (NNB).

Daamaast staan cnkcle van ds tuóines op zodanþ korte afstand van hct NNB, dat
vrrstoring kan optredcn.

H¡t verlirs aan arcaal door hot plaatscn van ccn turöino in het NNB en het
hralitcitwcrlics als gcvoþ van vcrstoring, moctcn gocompcnsecrd worden door
rcalisatb van nicuwc natuur binncn hct NNB. Dczc r¡pportagc st€lt dc m¡tc van

aantasting van hct NNB vast on geclt aan hoc.n waar dit gecompensccrd rcrdt.

Dlt rapport beschrijfr de ellecten van de indchtingsvariant VoorkcursCtemrtief van

Wndpad<Agro-Wnd, ten zuiden van Reusel. Het betrell dc bouw van 11 windturöines
in drb lijnopstellingon
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2 lnrichting windpark en plangebied

Het windpark ligt nabij de Belgische grens ten zuiden van Reusel. Het gebied bestaat
uit een halfopen landschap met akkers, weilanden en bossen. De meest wcstelíjke

lijnopstelling staat ca. 400 m ten westen van de Postelsedijk on staat aan de westrand
van agrarische percelen, nabij cen halfopen bosrijk landschap ton westen van deze
percelen. De middelste lijnopstelling staat ca. 400 m ten oostcn van de Postelsedijk

aan de oostrand van agrarische percelen, nabij een bosrijk landschap ten oosten van

deze percclen. De moost oostelijke lijnopstelling tenslotte staat aan De Strook, aan de
westrand van agrarische percelen, nabij een bosrijk landschap ten westen van deze
percelen.

I

d

.-a
trnû¡rt
Agro{hd Rcs¡.|

O Windturtine

I Ptangebed
io 0.5 lt'r---*-

Figuur 2.1 Ligging windpark Agro-wind Reusel

De turbines hebben een ashoogte van mínimaal 130 m en maximaal 166 m. De
rotordiameler hertraaol minimaal 140 m en maximaal 160 m. ln verband met een in de

omgeving aanwezige radarinstallatie van het ministerie van Defensie zijn er
bcperkingen aan de maximale hoogte van de turbines.
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3 Natuur Netwerk Brabant

3.1 llfuur ilrtrrrlr rn Grornblrr¡wr lrnt l
Dc rcgols voor.n dc begrcnzing van hct Natuur Nctvrrk Brabant (NNB) cn dc Grocn
Blauwc Mantcl (GBM) zijn vastgolcgd in dc Verordening Ruimtc Noord-Brabant
(VRNB) rn dc bijbehornde digitab kaart (zoels genaadplccgd op 11 bbruari 2019).
Dc gcmccntrn moctcn bü hot opstrllcn v¡n bcstommingsplanncn rckrning houdcn
mct dozo rrgols. Drzc npportaga bctrefi allrn ocn bcoordcling v¡n de clbctcn op
hd NNB cn dc compcnsatic daaruan. Voor wat bcfcfr dc GBM wordt cr in dczc
rrpportagc vanuit gogatn dat hct windpark voldoct aen de v¡rligtcn voor
nhnnrrstiging in dc GBM (art. 6.18 VTNB). Voor voetiging van ocn windpark in de
GBM gcldt ovedgens dat omgcvingsvcryunning k n word¡n vcrlcrnd m.t ocrì
geldighcid van meximaal2Siaar. Compensatie is in de GBM niet aan de orde.

3.2 Rrgob yoor kbintchellgr lngnprn

R.gob VRI{!

Do provincie Noord-Brabant bcoordcclt dc bouw van windturbincs ds oen
kleinschallgc ingrecp. Dit kan als do ingrnp slechts lcídt tot een bopcrktc aantasting
van de ccologischc waardcn cn kenmsrkan van hct NNB in hct dcsbctrdìEnde gebied
(art. 5.5 VRNB). Dc eentast¡ng moct zodanig wordcn gomitigccrd cn of
gooompcnso.rd dat hct NNB els getnel kwalitatief of lrwmtitaürf wordt versterkt.
Vcrdcr moat ar sprakc zijn van ccn ondcôouwing mct ccn altønatirvcnafireging cn
cen gocde lendschrppclijkc inpassing. In dezc Ëpportagc wordt rrvrn uitgcgaan dat
dc Ct¡meticvenafryeging in hot MER hoclt plaatsgevondcn cn dat de
landschrppclijkc inpaeeing in de ruimtclijkc onderùouwing van het bcstemmingsplan
aan de orde komt.

Compcnsatic kan zowel fysick als lTnancieel plaatsvinden (art. 5.6 VRNB). Fysieke
compensatie vindt plaats in nog nict gercalisccrdc dclcn van hct NNB of in nog niet
gcrcalíseerde ecologische verbindingsizoncs (art. 5.7 VRNB).

Bij realisatie van compensatienah¡ur lþt de natuurkwaliteit van dc natuur niet direc-t op
hetzelfdo nivoau als het dccl van het NNB dat is aangetrast. Voor sommþe
beheertypcn zoals bossen wordt een ontwikkelingsduur van natuur met een
vcrgelijkbare kwaliteit ccn ticntal of mccr jarun aangehoudcn. Voor dc aangctastc
oppcrvlakte bchccrtypcn mct ccn lange ontwikkelduur wordt daarom op de tc
compenscrcn oppervlakte de volgende opslagfactor (art. 5.6 VRNB) toegepast:

¡ natuur met ccn ontwikkeltijd van 5 jaar of mindcr: geen toeslag;
¡ tusscn 5 cn 25 jaar te ontwikkelen natuun toeslag van 1/3'in oppervlak;
¡ tuss€n 25 en 100 jaar te ontwikkclen natuur: tocslag van 2l3o in oppervlak;
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bij een ontwikkclingsduur van meer dan 100 þar: de toeslag in oppewlak en
de gekapitalisccrde kosten van het ontwikkclingsbch€.r is maatrork;
bij verstodng van natuur: maatrrsrk.

U¡t dc laatste catcgoric blükt dat zowd dircctc als indir¡c{c cliocton (veætoring)
mocten wordsn gccomprnsccrd.

lddd provlncb l{oorü-tnb¡nt

De provincie Noord-Brabant hantcort ccn vaste werkwijzc voor dc detailuiþocring van
tlc rogcls. tleze wcrkwijzr kan worden bcschouwd Cs belcidsrcgol. Dit bctrcû de
voþcndc ondcrwcrpen:

F i n a nciöle com pe nsatie

Hct staat initiatiefrlcmcr vrij om via ¡en op maat gunaakt compcnsaticplan een
sndqùouwing tc gcvcn voor M bodng van d¡ frn¡ncillc compcn¡atie.
Omdat bij cen klcine compcnsetie de kosten voor hct opstcllcn van c€n
compcnsatioplan niot in verñouding staen mct het uiteindelijke compcnsaticbcdrag,
kan ook gerekcnd worden mct een vast compensaticbodrag/normbedrag van € 10,=
pr m2 compcnsatiovcrplichting. Dit is dc oppervtakte van de aantasting plus dc
vcrhoging met de toeslag ex artikel 5.6 tweedc lid.

Directe aantasting'nog niet geraaliæerd NNB'

Voor fin¡ncitlc componsatic Acldt det dc kosten voor aankoop van de te
oompcnser€n oppervlakte moctcn wordcn gocomponsoeld. tÞ kosten voor inrichting
cn ontwikkclingsbchecr hocvcn dus niet ta worden gecompenseerd.

Voor ffsickc compensatic goldt dat ocn oppcrulakte ter grootte van 75alo van het te
componsðrsn oppervlak dient te worden ingericht. Dit is mindcr dan het te
compcnsorsn oppervlak, omdat cr naest de grondaankoop ook kogten gemaakt
worden voor de inrichting cn het beheer godurcndc l0 jaar. Er wordt van uitgcgaan
dat bij het inrichten van natuur normaal gosproken 75ch van & kostcn worden
bestced aan de aankoop cn de resterende 25% voor inrichting rn bchccr.

I ndírccte aantasting bestaande natuur

lndirocte aantasting kan bestaan uit verstoring en of versnippering. Do compensatio.
factor hangt af van de mate van verstoring en variecrt tussen 0 en 1.

Voor verstoring door geluid hanteert provincie Noord-Brabant dc grens van 42 dB(A)
gebruikt voor bos en 47 dB(A) voor op€n natuurtypen (of aS dB(A) gemiddetd). Het
betrefr hier het 24 uurs equivalente geluidsniveau op 1,5 m hoogte. Deze
geluidsniveaus zijn gebaseerd op het onderzoek van Rijnen en Foppen (1995 en
2006) naar de eliscten van wegverkeerslawaai op vogels. Omdat dc gangbare
Europese dosisgeluidsmaat L¿., is, wordt, in plaats van het 24 uurs cquivalente
geluidsniveau van 45 dB(A), gerekend met hct vergelijkbare L¿"n niveau van 52 dB(A).
De oppervlakte NNB die als gevolg van de ingreop te maken kriþt met een
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goluldabclectlng dio hogar ligt dan dcze normon dlont gccomponserrd to worden, met
on ooñp.nsatlrhetor ven l/3'.

þúhW aantasfitq'rcg níct geruørllscard NN9'

Voor þlolto comprncCio hlrrvan geldt aen comþinatlo van do hi¡röovon gccchetsto
compensatioôrnkoningon. \ån 1/3c v¡n h¡t vor¡toordc opprwhk dlant 3/4' ta
word¡n gondlerord. D¡t betolront in dr praktiik dat 1/4'van h¡t v¡r¡toordr opprvlek
wordt ingcrioht rls n tuur.
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4 Effecten op het NNB

1.1 Po¡iti¡ turbinc¡ tcn opzichtr van hct NilB

IÓn vrn ô ttrb¡n . (T2.3, zia figuur 3.1 voor de nummers van de tuôines) aan de
Strook staat in het NNB. De overige turbines staan in de Groenblauwe Mantel (GMB)
cn dicht bij het NNB. Van de turbines 12.1 en T2.2 heefi de wiekoverslag ook een
kleine overlap met het NNN. Voor de berekening van de effecten op het NNB is
uitgegaan van de maximale rotordiameter van 160 m.

'rF
l¡tÐ-l tr¡¡¡l
G8trrrân3
I ear. I me

r I naqgGöid

ElIr- ì

Figuur 4.1 Het NNB en GBM ter hægte van het plangebied van Mndpark Agro-wind Reusel.

1.2 Diroetc eantasting ilNB

Turbine T2.3 in het NNB staat in een nog niet gerealiseerd deel van het NNB, met als
beheertype: "N00.0'l nog om te vormen landbouwgrond naar natuuf. Ook de
wiekoverslag van deze turbine en de turbines T2.1 en T2.2 ligl boven beheertype
N00.01. Het NNB moet zodanig worden herbegrensd dat de overlap van de turbines
en de wiekoverslag buiten het NNB komen te liggen. Het oppervlak dat uit het NNB
wordt gehaald, moet worden gecompenseerd. Er is geen sprake van eên
compensatíefactor voor ontwikkelingsduur. Bij ûsieke compensatie dient 3/4e van het
te compenseren oppervlak te worden ingericht als natuur.
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De pereælcn met'N00.01 nog om tc vormcn landbouwgrond ne¿r natuuf zijn op dit
moment in gebruik als akkcr. Hct bcheetype dat volgens do ambitiekaart van het
Natuurbchccrplan Nood-Brabant 2019 op hot pôrceelgcrealiseerd dient tc worden is:
'N11.01 droog schraal grasland'.

Het ta comp€nsrrcn opporvlak bestaat uit het opporvlak van dc funderlng cn hct
oppcrvlak van dc wickovcrslag. Aangezicn de fundedng gehe€l onder de
wickovcrslag lþt, is het opperulak van dc wirkovcrclag bapaþnd.

Tabct 1-l Te æmponscnn oppervlakdirccte aanteúing (afmclíng ln h)
rulm$r¡l¡rVfA fVl5O l¡rd Gomp.udr. Comp.îr¡tL

fundrrft¡
nlcuwc NNB

bestqonde NNB

turuh¡&nrtol
nicuwe NNB

bestøonde NNB

Ov¡r¡l¡ (¡¡rttol
nieuwe NNB

b.staonde NNB

0,1406
0,1¡106

0,0000
2,6576
2,6576
o¡o0o
2,517O
2,5t70
0.(xþo

0,7500
7,6t867

0,1055
0,0000

0,75@
Lû(m

1,E878

o(xno
Íøtø¡lcont-nn¡lc Lt'32

1.2 lndlnc't¡ ¡rntl¡ting (vrntorlng|

ln overleg met pmvincie Noord-Brabant is de efiectaËtand van de vcrstoring door de
windturbincs gdegd op de 52 dB(A) l¡''-contour. Dc lþging van deze contour is
bcrekcnd door Pondcra Consult. De afstand van dc 52 dB(A) L¿*,-contour ligt op
140 m tot maximaal 180 m vanaf hct midden vanaf dc windturðincs

Tabel 1.2 Te ønpalænn oppewlak indírccte aantaúÍng (afncting in ha)

vxA
16,7939
6,8E:t9

9,9r00
141363
5,1858 4,25üt

0,3333
1,2965

2,9835
Íoløllcotsæacø/tle

nieuwe NN0
bestoonde NNB

tAdelt {n $o,
nieuwe NNg
bestaønde NNg

42799

Behalve vcrstoring als gcvolg van geluid, zou cr sprake kunncn zijn van verstoring
door tdllingen of door licñtverstoring van de donkerte in en rond het plangebied.

Tdlllngø
Voor zovor or sprake is van waameembafs trillingen als gcvo¡g van de windturüincs,
dan reiken dEzg minder ver dan de 52 clB(A) L¿r,-contour. De verstoring als gevolg

van trillingen wordt dan ook al voldoende gccomprnsocrd met de componsat¡e van de
vcrstodng door geluid.

10

i

I





Donkqlc

De turbines worden voorzien van knipperende rode sígnaallichten. Het licht is met

name bedoeld om de turbines zichtbaar te maken voor vliegtuígen. Nachtverlichting

op windturbines heefi in het algemeen slechts een sterkte van 2.000 candela
(topverlichting) of 50 candela (mastverlichting). ln het NNB zullen de lichten een
nauwelijks te m€ten verhoging van het lichtniveau veroozaken. Er is dan ook geen

(ecologisch) effect van de windturbines te venryachten op de donkerte in het NNB ter
plaatse.

1.3 Totarlcomp.n¡¡t¡.

Uit de beide voorgaande paragrafen blijkt dat de totaal te realiseren oppervlakte
natuur, aftankelijk van de uiteindelijke rotordiameter, de volgende oppervlakte

bedraqt:

Tabel4.3 Te compenseren oppervlak NNE WP Reusel totaal (afmeting in ha)

Gñ.Th
Direcfc oah,ting 1,9t32
lnd¡r.cE

L.grnü
Elv.:rrysseær¡.ù
, lOd!!e:@

I *"rø*¡q d rtg
IÎffiq',u,^rñB

arq

200 ¡100

Íx¡
I¡.uaqw,'
-8 nr-n.u'

Afueelding 4.2 lGart directe aantasting en verstoring NNB (groter opgenomen in bijlage I ).
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5 Compensatievoorstel

5.1 Fyriokr rn fln¡nciüh comporrür

lngoörrchûr prrcrhn voor fyrldrr componrrtlr

Voor de compensatievcrplichting van 6,2731 ha stelt Agrowind B.V. een aantal
percelen beschikbaar met oen totale oppervlakte van 6,2637 ha. Deze percelen liggen
binnen het NNB nabij windturbino T2.3. Deze percelen zullen worden ingcricht als
natuur, waarmse het NNB ter plaatse van de percelen wordt gercaliseerd.

¡¡t.at
f wbtutlrcoryu$o¡pr¡¡¡¡

W NñBct¡ßett¡orú

N !¡NBNtet$ruÍB!.n

@ Tir.tincr,o.l

Wekov6rclag

I

It

!'.----z---

'tic* -
I

II'
t

'wþ,

./

I
\

- ..\
ì
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Figuur 5.1 Ligging compensatiepercelen.





FlaracËb crn¡mrrt¡ r¡þp¡rw
Met deze oppervlakte wordt er 94 m2 te weinig gecompenseerd. Omdat het praktisch
gezien niet mogelijk is om g4 m2 extra aan te kopen, wordt dit deel financieel
gecompenseerd. Hiertoe wordt het normbedrag van C 10,- per m2 gehanteerd,
wtmrr. drfrnrtciöl¡ componrtir C 940,- bedraagt.

5.2 Bæchrijving comprnsat¡epercolen

i|-

{
.$#

Figuur 5.2 Het noordelijke compensatieperceel

Bodmr rn grondwfor

De bodem van de percelen bestaat uit een veldpodzolgrond van matig fijn kalkloos en
humusarm zand (Hn2f ) (bron: Bodematlas Provincie Noord-Brabant). Het betrefr
leemarm fijn zand met lagen grof zand of grind in de ondergrond (beginnend op een
diepte tussen 40 en 120 cm) (bron: bodemdata.nl). Veldpodzolgronden zíjn veelal te
vinden in jonge heideontginningen, gebieden die tot eind de 19e - begin 20e eeuw met
heide waren bedekt. Uit de historische topografische atlas blijkt dat hier inderdaad
heide heeñ gelegen. De gronden zijn ongeveer 50 jaar geleden in gebruik genomen

als akker. Veldpodzolgronden ontstaan bij hoge grondwaterstanden. De huidige
grondwaterstand op de percelen ís echter zeer laag, met een gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand tussen de 1,20 en 2,00 m beneden maaiveld (bron:
Bodematlas Provincie Noord-Brabant). De percelen l¡ggen ¡n een infìltratiegebied. Er
treedt geen kwel op. Wel treedt kwel op vanuit de percelen in de rand van het
nabijgelegen Kroonven.
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De compcnsatiapercclcn ls momenteel in gebruik als akker. De fosfaat- cn
nitraaþehaltcs van de bovcngrond zijn daardoor hoog. De dieptc tot waar hct
fosfaetvczadigde dccl van de bovcngrond rcikt, is nict bckcnd. Op zandgrondcn rsikt
de fosfaatverzadþing cchtcr doorgaans tot ruim onder dc tecltlaag. Van de
comprnrdicpcrcol¡n i¡ dc tocltlreg dik, zo'n 50 t 60 cm. Dc vawrcfiting i¡ dm ook
dat do fosfaatvczadiging tot ruim 70 øn dicp zal rciken.

Dorlrblllng llll
Hct huidigc bcho.rtype voor het perorol is N00.01 nog om te vonncn landbouwgrond
naar natuur. Voþcns dc ambitiokaert v¡n hct Natuurùchoerplan Noold-Brebent 2019
is do ambitþ voor dc prrælen N11.01 Droog schraalgresland. ln hot zandlandschap
van Zuid cn Oost N¡dcrland gaat hct daarbij om droog hcischraal graslandl. Door
ontginning, vrzuring en bemesting is droog schr¡alland in Ncdcdand vrijwrl
vordwtn n ¡n h¡t voorkomcn ven dc vcle karakterietioke sooden is cmstig bedroigd.
De belangrifisto bcclrdging voor dc pstant n van droog ¡chraalland is vcnncsting in
do vorm ven st¡htofdepositir w¡ardoor do soort¡n van hot schraall¡nd worden
vcrdrongcn door elgimrnc grasscn. (bron: BlJl2.nl). De twce essociaties van droog
heisohraal grasllnd, dc associatic van liggand walstro cn echapcngras cn de
associatic van kloþsgontiaan on borstelgras zijn gebonden aan leomhoudende
zandgrond cn of sterk humouze bodems. (Ministede van LNV 2008 & 2019).
De associaüe van Hciscfiraal grasland hecfr cnigo matc ven buñring nodþ tcgen
vczuring, dic gcboden wordt door de bmige frac{íe in de zandgrond. De meeste
bodems in natuurgcbiodcn zljn tcgcrnvoordþ al te ver vczuurd om heischraal
grasland ts ontwikkclen of te herstellen. Daarom wodt geprobecrd nieuw droog
heischraal grasland tc ontwikkslen op voormaligc akkers. Daaruoor is het onder mecr
noodzakelljk om de fosfaatverrijkte bovergrond af te graven, zodat de nog nbt
vezuurde ondergrond aan dc oppcrvlaktc komt to liggcn.

Potüth.

Het plangebied ligt buiten hct oorspronklljke versprcidingsgcbicd van droog hcischraal
grasfand (Ministerie van LNV 2008). Dc plaatselijka zandfractie is lcemarm. ln dc
ondcrgrond is cvcnccns lccmarm grof zand aanwezig. Een natuurlijke zaadbank is
near vcflvachting niet aanwezíg. Bijzondere, aan droog heischraal gebonden,
plantensoortcn, zoals valkruid, rozcnkransje cn wclriekende nachtorchis zullen zich
dan ook niet spontaan vcstigcn.

Zo¡l¡ hicrbovcn ondcr'bodam cn grondwatcr' is lengcgcvcn, ic dc forfratvcnijktc
bovcnlaag op de ingcbrachte pcrcalon naar v€rwachting dik, tot ruim 70 cm. Mct hct
afgraven wordt de humeuze bovengrond afgevoerd en konrt de humusarms,
cven.ans leemanno ondergrond aan de oppervlakte te liggen. De potenties voor
droog heischraal grasland zijn hicr dan ook nict hoog.

I 
Oc andlrp hebitattypcñ dic ondcr droog schraalgracland rlellcn ljn stroomdalgraslanden, zinkrwidcn cn

kalkgratlendcn. Dczc komcn all¡n voor in hat riviartng.b¡.d cn Zuid Limburg.
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Da¡maaet hc¡lì het diep a$raven van dlt gobied hoogstwaarcchünl¡jk ook ncgatieve
invlocd op de kwêldruk in hct naastgelegen Kroonvsn. Eþze kwel vormt een van dc
belangriJko natuulwaard.n van het Kroonvcn. Maatrcgcbn dic sen ncgatieve invlo¡d
hcbben op dc kwelstroom âfn dan ook nict gcwcnst.

Voor¡l¡l rlþþlng tr ndb¡nn Hr..rtypüt

Aangczirn dbp aþraven cen zccr dure maatregel is, negaticvc consoqucnücs kan
hcbbcn op hct naasþclcgcn Kroonvcn on cr op dczc locatlc borrcndicn wrinig kans is
op lnt rualiscrcn ven ecn goed onttyikkeld droog schraalgraslend, wordt ¡anbevolen
om ccn andor bchccrtypc tc rcaliscrcn.

Provincb Noord-Brabant hoeft cen doclstclling om meer bos to realiseren in d¡
provincir. Door dc dikkc tcoltlrag is d. bod.m van hct plangebicd zrr geschikt voor
de ontwikkeling van bos. Op de westelijke peroclen wordt daarcm bos ontwitikeld. Het
bctrcfr het behecrtypc N15.02, Dsnn.n-, oikcn- cn bcukonbos.

Op het mcest wcstclijke percc.l, dat lþt in dc gerncentc Bladel, is bosontwikkcling
vanuit landschappclijk oogpunt minder gcrmnst. Op dit pcrccel, van 1,17 ha, zal
blocmrijk grasland wordcn ontwikkeld (bchcettypc Nf 2.02).

Cxtre comprnrrtb

Omdat een minder ambitieus beheeñype wodt gercalisocrd dan droog
schraaþnasland, vraagt provincie Noord-Brabant om e.n extra inspanning. Daamaast
dicnt dc ingrccp (windpark en compcn¡¡tic) volgcnr dc VRNB tc loidcn Iot eon
kwalitatievc of kwantitatbvc vcrsterking van dc ccologische waarden en kenmerken
van hct Natuur Netwcrk Brabant als gchecl'. Agrowind B.V. realiseert dit op de
volgonde wiJzc:

o De wiekoverslrg van turbinc T2.3 wordt ingedcht als natuur. Dit valt niet
binncn hct NNB, maar kan wol wordcn vastgclcgd in het bcstemmingsplan.
Dit lcvert .cn eldra oppervlakte natuur op van 15.385 m2 natuur. Deze
inrichting komt voor rckcning van Agrorind B.V.

. Ecn otta pcrcccl dat zal worden ingericht mct het beheertype N15.02 en dat
wordt toegcvoegd aan het NNB. Dit b.trefi een oppervlakte van 18.990 m2.

Financicring van dezc inrichling wordt gcrcgeld in d€ Anterieure
Overecnkomst.

r Een inspanningsverplichting om in het deel van de Strook in de gcmcente
RcuseþDe Mierdcn, ter hoogte van dc turbines T2.1,T2.2 on T2.3 te komen
tot ccn oxtsnsivering van de landbouw, bijvooôeeld door het toepassen van
de zogcneamdc 'sfokcnte€lf, ccn vorm van gcïntrgrccrda landbouw waaröij
in tegenstelling tot monocultuur, op oen perccel mscrdcre gewasscn in

stroken naast elkaar getecld. De diversiteit aan gervasson gaat hiermce
omhoog, wat bijdraagt aan een toename in ondor- cn bovengrondsc divcrsiteit
aan gawes-speciflcke soortcn. Doordat er añrisseling is in gewassoorten,
kunnen ziekten en plagcn zich bovendicn minder snel vcrspreidcn, waardoor
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er m¡nder gowas-boschermend€ middelen nodig zijn. ln de invulling hiervan
zal ook nadere afstemming met de gemeente Bladelworden g€zocht, lettende
op dc plannen die zij hier realiseren in het kader van de NN$herbegrenzing
voor het Wndpark De Pals.

Figuur 5.3 Oveaíút fysieke æmpensafe, inclusief exÛa cþmpensatie en nabijgelegen
æmpensatie windpar* De Pals.

5.3 lnrlchtlngrvoorrtrl

Het inrichtlngsvoorstel betrefi de wettelijke compensatiepercelen, de wiekoverslag en
het extra aan het NNB toe te voegen perceel. Voor de inrichting van het
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extensiveringsgebied wordt Een integraal plan opgesteld, waar ook de percelen in de
gemeente Bladel doel van uitmaken.

Figuur 5.1 Gonrlicr¡dr bcltorfipan'vmttclijke" componætio¡nrcobn.

De compensatiepercelen aan De Strook worden ingericht met bos. Vanwege de dikke
teeltlaag, bieden de percelen potentie voor het ontwikkelen van een rijker bostype dan
de naastgelegen percelen. De voormalige akkers zijn geschikt voor het aanplanten
van boomsoorten die striktere bodemeisen stellen, zoals linde en esdoorn. Deze
soorten hebben ean beter verterend bladstrooisel, waardoor minder snel verzuring
van de bosbodem optreedt en zich in het bos een rijkere bodemvegetatie en fauna
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kan ontwikkclen (Dr K¡crscmaokcr et al., 2016, Hommcl et al.,2OOTl. Flct bchccrtype
is N15.02.

Langs d¡ bosrandsn worden zogcnaamde zoom-mantclvcgotrrtics gcrcalisecrd,
rendcn dic van rulgtc, vir strurvocl, galoidalijk ovcrgasn in boe. Dcrpolijkc vogctatics
z3¡n ze,cr. rijk aan soortcn fror¡ ¡n fauna. D¡amaast zorgcn zij or esn dc noordrand
voor dat do vcrbindingsotrook tusscn do hri op de Grote Cirkcl m¡t het Kroonyen
voldoendo opon .n zonnþ blijtl.

Hct ooetelijkc prrcod, dat ligt in de gemccnte Bladcl, wordt, zods in con vodgc
peragnef el aangcAcvon, ingericht nrot bloomriJk grasland. Hct botrcortypr is N12.02.
Langs dc noordrand wordt rcn houtsingcl van inhccmsc hoootcrs eangclcgd.

Ook dc wickovcrslag in het noordetijke pcrcccl wordt ingedc{rt met bloemrijk grasland,
volgcns bohocrtypo N12.02. Langs dc randon rond do wickovcrslag wordt cvcnccng
ccn zoom-rnentelvrgctalir gcrlalisccrd.

Tabal 5.1 lmiútinçclumnten npt hun oppcrvlakte

Bos (incl. zoom-mantd)
Grasland
Houtsino¡l

72.*7
2.7179m2

13() m

a6
l'lrt bos wordt ingoplant mct ¡on mix van bomcn rn struikvormcrs, in ccn dichth¡id
van 33Í13 rtuks pcr ha (plantrfstand 2 m binncn dc riþn, 1,3 m tussrn dc riþn). Langs
d¡ rendcn wgtr ccrì zoom-m¡ntcl wordt gercaliseerd, wordt dc buitcnsto rand (5 m)
nict ingçlant on daamaast wordcn in con sbook van 10 m rllccn struikvomcrs
ingcplant. Hiernec rcrdt voorkonrn dat dc boomvonncr¡ dc zoom-mentC
ovcrgrcricn. Hct ovcrigc dsel wordt ingeplant mct 30 % boomvormers en 70 Yo

strt¡ikvormcrs. Als het bos volwasrn is gcworden, kunnsn do struikvormcrs zich in
cen struiklaag onder de bomcn handhavcn. Waar het tc donker ls, zullen dc struiken
op trrmijn vcrdwljncn.

Hct bos wordt in ccn individuele menging ingcplant rnct de volgende soorten

Tabel 5.2 Soorfensarnonsblllngôos

Somo¡t A.nH IÀOXI Strulkqt A.nH nAX,
Wnterlinde
Wintcrcik
Gcwonc csdoom
Zomer¡ik
R¡t¡lpopulicr
Zoctc kcrs
Bosr¡vilq

15o/o

1íVa

15%
15%
10%

10%

Ecnstijligc meidoom

Wildc lijsterbes

Hazelaar

Sportchout
Gewonc vlicr
Hondsroos
Wildc kampcrfoolie

15%

15%
15To

15o/o

10Yo

10o/o

lOoloI

r8

OYo

l¡
t





Bonrtt Anûol (3O6) Strulkqt Atndcd flü$
Ruwe berk 10o/o Taxus

Hulst
5%

SVo

Gedurende de eerste drÞ jaar vindt jaarlijks controlc plâats ven de beplanting cn
wordt uitgovallen plantmatsríaal vcrvangon door nicuwe (inboet). Bij droogte indion

noodzakelijk water gwen. Bij verddnging van het plantmaterieal door ruigtekruiden
(zoals distels), worden de ruþtekruiden a$emaaid.
Na 5 - 8 jaar wordt beoordeeld of een ccrstc dunning nodig is. Met name dicnt
gekekcn te worden of de boomvormen¡ niet verdrongen wordcn door snclgrodrende

struikvormers zoals hazelaar. ln dat geval wordcn dc boomvormers vriþezet.

Gtra,ltnd

Op de percelen wordt cr een zaadmengsel gezaaid of tijdelijk hooi uitgespreid van een
bloemdjk grasland van vergelijkbarc omstandigheden in de omgeving van het
plangebied. Daama wordt overgegaan op cen regulier bohccr van maaion en

afuocren. Dit houdt in dat tweernaa! per jaar dc vegetatie wordt gemaaíd en het
maaisol afgevoerd. Por maaibeurt bl¡jfr 10 olo van de vegetatie straan (gcfaseerd

boheer).

Zæm-mtntol ut hottfr,lngel

Een zoom-mantelvegetatie bostaal uit een rand met struweel (struiken) tegen de
bosrand aan en daarlangs een rand met ruigtekruiden. Hiemee ontstaat eên
geleidelijk aflopende rand langs het bos. Ook de houtsingel bestaat uit een strook met

struwecl met een rand van ruigtekruiden erlangs. De houtsingel staat als aßcheiding
tussen twee graslanden.

Het deel met struiken (de mantel) wordt ingeplant met de volgende soorten:

Tabel 5.3 Soorlensarnendelling mantelvcgetatie

Soorf Alitt*ld
Ecnstijlige meidoorn
Wilde lijsteröes

Hazelaar

Gewone vlier
Sporkehout
Hondsroos

Wilde kamperfoelie

2OYo

15o/o

15o/o

15o/o

15olo

1Oo/o

10o/o

De mantel wordl de eerste twee jaar jaarlijks nagelopen op ontkiemen van

boomvormers. Deze worden met de hand venrijderd. Daama wordt de mantel

eenmaal per 5 jaar gecontroleord op boomvormers, waama deze worden venrijderd.

De zoom wordt ingezaaid met hetzelfde mengsel als het grasland, en de eerste 10
jaar meegenomen in het beheer van maaien en afuoeren. Na deze periode wordt Elk
jaar de helft van de zoom 1x gemaaid, waarbij het maaiselwordt aþevoerd.

19





Een mogelijke altematievo vorm van beheer voor het gehcle grasland inclusicf de
zoom is sínusbeheer (zie de Handleiding Sinusbeheer, van Jurgen Couckuyt).

Fþuur 5.5 Refercntiebeeld Kruiden- en faunarijk gnsland met zoom-nantclvegetatie langs
bosand.
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6 Effecten inrichtingsplan op NNB

t.l Kwrntltrticv¡ tff¡c,lrn

Volgens de compcnsatiorcgels van de provincie Noord-Brabant, dient er 6,41 ha
nieuwe natuur te worden gerealiseerd, binnen het nog niet gerealiseerde deel van het
NNB. Met dit inrichtingsplan worden de voþende oppervlaktes nieuwe natuur
gerealisccrd:

6.2637 m2 nþuwc natuur binnen het nog niet gerealiseerde deelvan het NNB,
om de wettelijke compensatieopgave in te vullen
1.8990 m2 cxtra nieuwc natuur binnen het nog niet gerealiseerde deel van het
NNB, om de realisatþ van oen minder ambitieus betpertyps dan gewenst
door de provincie te compenseren.
1.9399 m2 exba nieuwe natuur buiten het NNB onder de wiekoverslag

ln totaal wordt er bijna 10 ha cxtra natuur gerealiseerd, uitgevoerd en gefinancierd
vanuit Agro-wind BV. Daamaast no€mt de BV de inspanningsverplichting op zich om
in de oveige percolen van het NNB nabij do turbines T2.1, 12.2 en T2.3 in de
geme€nte Reusol-de Mierden te komen tot extensivering van de akkerbouw, in
samenwerking met de init¡atieftemers van windpark De Pals, die het deet in de
gemeente Bladelvoor hun rekening nemen. Deze extensivering kan bijvoorbeeld gaan

om het ovorgaan van reguliere landbouw op strokenteelt.
ln de gemeente Reusel-de Mierden betrefr het een oppervlakte van ongeve€r 18 ha.

6.2 Kwalitatirv. ofTrct n

Het realiseren van natuur binnen het buiten het NNB en het extensiveren van de
akkerùouw in het gebied heefr diverse positieve cllectcn op de kwaliteit in en rond het
plangebied.

Nleuv loeîgüled
Door de realisatie van bos en bloemrijk gras, met natuurlijke overgangen daartussen,
ontstaat nieuw leefgebiad. Het grasland fungeert als open plekken in het bos, die de
waarde van het bos verder verhogen. De natuurlijke randen behoren tot de rijkste
biotopen voor onder meer geleedpotigen, zoogdieren en vogels.

Toqttme robuucüt.ld on ttmenhong NNB

Oe natuurontwikkeling draagt bij aan een toenamo van de robuustheid en samenhang
van het NNB ter plaatse, doordat de landbouwenclave substantieel wordt verkleind.
Met name het smalle deel van de landbouwenclave langs De Strook ter hoogte van
het Kroonven wordt substantieel verkleind.
Als de extensivering is gerealiseerd, vormen ook de nog aanwezige akkers een
feefgebied voor tal van organismen, waarmo€ het gebied bijdraagt aan de kwaliteit
van het NNB, in plaats van dat het een banière vormt tusscn dc dclen van hct NNB.

a

a

a
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Afrrrrtr stltttsh et /ollûtbolrllüttg
Dc natuurontwikkcling on oxtonsivcring zorgon voor..n afrrarn¡ van de fosfaat- en

nitraatbelasting op hot bceta¡ndc NNB rondom hot gobieid. Hct boe lþt ln dc nabijlnid
v¡n hot Kroonvcn cn wordt hcl¡rna¡l nirt rncr brtnaot. Door de diep wortCcndc
bomcn wordgn fosfaat on nitrr¡t uit dc bodcm opgcnomcn, w¡adoor milder snol

uitspo¡ling cn transport van nitrad met de kwdsboom dchting Kroonvcn plaatsvindt.

Zo lrng dc akkrrs nog ngulirr wordcn gcbruikt, vormt het boa ¡cn buñor tucs.n hct
Kroonv¡n ¡n do hridsconidor tusson dc Grotc Cirkcl on hct Kroonvon onor¿ijd¡ rn dr
akkcrgronden andezijds. Op ûmiþ is dczr bulli¡rli.¡nctic nid m¡or nodig cn vormrn
dc ¡kkers niet of naurrclljks nog an bron van stikstof- cn fosfaatbolasting van dc
omgring.

0.3 Gonclu¡b

Uit hct voorgaandc bliikt dat, door do ontwikkcling van 10 ha nieuwc natuur binncn cn
aansluitend aen hot NNB cn do inspenningsvcrplichting 18 ha ¡kkcrs tc cxtcnsivercn,
hot NNB als gcttccl kw¡litatirf of kwantitatiof wordt versterkt. Door dr torvocging van

rcn cxtra pcrcccl aan hot NNB cn do inspanningsvcrplidrting tot rxt¡nsivcring, geldt

dit rvcneens indien hct U*ccrtypc N1i.01 Droog sctraalgrasland wordt gewijzigd in
N15.02 Dcnncn- oiken- en beukenbos en N12.02 Kruiden- sn faunarijk grasland.

2





7 Literatuur

Couckuyt, J., 2015. Handleiding Sinusbeheer. Werkgroep Dagvlinders. Vlaamse
Vercniging voor Entomologie. Lokeren.

De Keersmaeker L., De Haeck A., De Vos 8., Leyman 4., Roskams P., Thomaes 4.,
Van derAa 8., Vandekerkhove K.(2016). De ccologisc{rc positie van gcwone
esdoom (Acer pseudoplatanus) en de mogelijkhedcn van deze boomsoort in
landschaps- en bosbehcer. Rapporten van het lnstituut voor Natuur- en
Bosondezoek 2016 (1N8O.R.2016.í2186866). lnstituut voor Natuur- cn
Bosonderzock, Brussel.

Hommel, P., R. de Waal, B. Muys, J. den Ouden & T. Spek, 2007. Terug naar het
lindewoud. Strooisellnraliteit als basis voor ccologisch bosbeheer. KNNV
Uitgevorij, Zeist.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitoit, 2019. Habitattypr ''l.l.ad!r.L
Sdmdn'ud:
h$p@¡!&atu
abtypen&qroeo=1 &iC=6239. Website geraadpleegd op 1 3 september 20 1 9.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008. Profielsndocument
'Soortenrijke heischrale graslanden op armo bodems van berggebieden (en
van submontane gebieden in het binnenland van Europa) (H6230). Verkorte
naam : Heischrale graslanden. H6230 versie 1 sept 2008.doc

Provincie Noord-Brabant. Verordening Ruimte Noord-Brabant, gecrnsolideerde versie
januari 2019.

Reijnen, R., R. Foppen, C. Terbraak &. J. Thissen, 1995. The Efiects of Car Trafic on
Breeding Bird Populations in Woodland .3. Reduction of Density in Relation
to the Proximity of Main Roads. Joumal of Applied Ecology 32:187-202.

Reijnen, R. & R. Foppen, 2006. lmpact of road trafrc on bird populations. ln: John
Davenport and Julia L. Davenport, (eds., ) The Ecology of Transportation:
Managing Mobil¡ty for the Environment,235-.274, Springcr.

23





24





BiJlago 2 lnrichtingrtokoning

25





C

D

2 3

A

lnrichtingsplan

i.+

!v
J.0 Bu@¡

AgÞ-Wind Rauwl
r0-o9.¿0rs

18-0932 Compsnillie NNB

1.5000

A3

Lrgrndr

I Bos

Bloemrijk grasland

Zoorn-mantel of houtsingel

NNB Gerealiseerd

NNB Niet ge.realiseerd

Turbinevoet

Wiekoverslag

ËË
7//,

*

609'm

B

D

2 3





BurEau Waardenburg bv
Onderzoek en advies voor ecologie en landschap
Varkensmarkt 9,4101 CK Culemborg
Telefoon A345-512710
E-mail into@buwa.nf, www,buwa.nl




