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Onderwerp 

Voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Windpark Agro-Wind Reusel’ 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op de voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Windpark Agro-Wind Reusel’. 

 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 

provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

De voorontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de bouw en het gebruik van 

een windturbinepark bestaande uit 11 windturbines, gedurende een periode van 

25 jaar. Het windpark en de daarbij behorende voorzieningen worden 

gebouwd en aangelegd op meerdere kadastrale percelen aan de noordzijde 

van de rijksweg A67 en aangrenzend aan de landsgrens met België. 

 

In de periode voorafgaand aan de voorontwerp omgevingsvergunning heeft 

veelvuldig ambtelijk contact plaatsgevonden omtrent de provinciale belangen. 

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening en in de Brabantse Omgevingsvisie. De te beschermen provinciaal 

ruimtelijke belangen zijn vertaald in de Verordening ruimte Noord-Brabant zoals 

deze luidt per 15 juli 2017 (hierna aangehaald als Vr). Op 24 mei 2019 is de 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant in ontwerp ter inzage gelegd. In 
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onze reactie baseren wij ons op deze documenten die zijn te raadplegen via 

www.brabant.nl > onderwerpen > ruimte. 

 

Inhoudelijk standpunt 

De ontwikkeling van Windpark Agro-Wind Reusel draagt bij aan een van de 

hoofdopgaven van de provincie, zoals verwoord in de recent vastgestelde 

Brabantse Omgevingsvisie. De ontwikkeling sluit ook aan bij de 

duurzaamheidsdoelstelling van zowel uw gemeente als binnen de 

samenwerkende vijf Kempengemeenten. In dat kader spreken wij onze 

waardering uit voor het feit dat uw gemeente met deze ontwikkeling het 

voortouw neemt in de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Locatie windturbines 
De windturbines zijn voorzien binnen de provinciale structuren ‘Natuur Netwerk 

Brabant’ (hierna: NNB), ‘gemengd landelijk gebied’ en ‘groenblauwe mantel’. 

Binnen de structuren gemengd landelijk gebied en groenblauwe mantel is de 

nieuwvestiging van windturbines mogelijk als aan een aantal voorwaarden 

wordt voldaan. Nieuwvestiging van windturbines in het NNB is niet zonder meer 

mogelijk.   

 

NNB 
De projectlocatie is voor een klein gedeelte gelegen binnen het NNB. Dit betreft 

1 windturbine. Aangezien deze windturbine niet direct aansluit op een 

hoofdinfrastructuur is nieuwvestiging in het NNB niet aan de orde. Om de 

plaatsing van deze windturbine toch mogelijk te maken zal herbegrenzing van 

het NNB moeten plaatsvinden. In dat kader gaat u Gedeputeerde Staten 

verzoeken om deze herbegrenzing.  

 

Het verlies aan NNB zal daarbij gecompenseerd moeten worden. Ook 

constateren wij dat er overdraai plaatsvindt van wieken over het NNB. Wij 

verwijzen in dit kader naar paragraaf 3 van de nog vast te stellen Interim 

Omgevingsverordening waarin bepaald is dat de overdraaicirkel valt onder 

externe werking en derhalve moeten de negatieve effecten daarvan worden 

gecompenseerd. Tot slot vindt verstoring (oa door geluid) van het NNB plaats 

welke eveneens gecompenseerd zal moeten worden.  

 

De ruimtelijke onderbouwing bevat een omschrijving van het te verwijderen 

NNB, de aard en omvang van de aantasting door verstoring van het NNB en 

de wijze van compensatie. Naar onze mening is dit op een juiste en zorgvuldige 

wijze omschreven. Wij kunnen dan ook akkoord gaan met het voorgestelde 

compensatieplan.  

 

Wel vragen wij nog uw aandacht voor de borging van de uitvoering en 

instandhouding van de natuurcompensatie. Deze borging zal moeten 

plaatsvinden doormiddel van een voorschrift in de omgevingsvergunning. Wij 

geven u in overweging die vorm te geven doormiddel van een voorwaardelijke 
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gebruiksbepaling waarin een relatie wordt gelegd tussen het in gebruik nemen 

van de windturbines en het (uitvoeren van het) natuurcompensatieplan dat 

onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning.  

 

Herbegrenzing  
Met betrekking tot de herbegrenzingsprocedure wijzen wij u op het volgende. 

Op deze procedure is de nieuwe Interim Omgevingsverordening van 

toepassing. Wij verzoeken u de onderbouwing hierop aan te laten sluiten. Wij 

vragen uw aandacht voor de procedure:  

 

In het herbegrenzingsverzoek moet een "gebiedsaanduiding: overig – te 

verwijderen NNB" op te nemen voor de gronden waar de aantasting van het 

NNB plaatsvindt. Daarnaast is ook een "gebiedsaanduiding: overig – vanwege 

natuurcompensatie te realiseren natuur inclusief het beheertype (landelijke 

code)” nodig. Ook dient de nieuwe structuur aangeduid te worden ter plaatse 

van het te verwijderen NNB (b.v. Groenblauwe mantel); dit dient aangegeven 

te worden door een “gebiedsaanduiding: overig – toe te voegen Groenblauwe 

mantel”. Wij adviseren u dit in de vorm van een kaart toe te voegen bij de 

ontwerp omgevingsvergunning. De genoemde planbestanden zijn vervolgens de 

basis voor het aanpassen van de kaart van de Vr (voor wat betreft de te 

verwijderen NNB) en de kaartlaag natuurcompensatie in de provinciale 

kaartbank (voor wat betreft de compensatielocaties) nà ontvangst van het 

verzoek om herbegrenzing, die voorafgaat aan de vaststelling van de 

omgevingsvergunning.  

 

Bij de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning dient duidelijk te 

worden gemaakt dat het voornemen bestaat, om GS te verzoeken om het NNB 

aan te passen en dat daarop (separaat) zienswijzen ingediend kunnen worden. 

Dit dient in de publicatie van het ontwerp tot uitdrukking te komen. Na afloop 

van de terinzagelegging dient u het verzoek om herbegrenzing in bij GS (met 

een specifiek E-formulier), vergezeld van onder andere de zienswijzen die 

betrekking hebben op de NNB-begrenzing, het gemeentelijk standpunt daarover 

en het compensatieplan.  

 

Gemengd landelijk gebied en groenblauwe mantel 
Zoals hierboven aangegeven is de nieuwvestiging van windturbines in gemengd 

landelijk gebied en groenblauwe mantel mogelijk als aan een aantal 

voorwaarden is voldaan. Zo moet onder andere sprake zijn van een 

maatschappelijke meerwaarde, waaronder de mogelijkheid voor de omgeving 

om te participeren in het project. Daarnaast moet sprake zijn van een tijdelijke 

omgevingsvergunning die ten hoogste 25 jaar bedraagt, waarna de locatie 

hersteld wordt in de toestand zoals vóór verlening van de omgevingsvergunning 

en moet daarvoor financiële zekerheid gesteld worden. Ook moet, zoals voor 

elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied geldt, sprake zijn van een 

kwaliteitsverbetering van het landschap.  

 



 

 

 
 

Datum 

25 september 2019 

Ons kenmerk 

C2250013/4582586 

  4/4 

Wij beseffen dat we nog niet alle stukken in het bezit hebben. Uit de 

beschikbare stukken blijkt in ieder geval dat sprake is van een maatschappelijke 

meerwaarde. Ook is sprake van kwaliteitsverbetering van het landschap, in de 

vorm van een landschapsinvesteringsregeling (hierna: LIR). Beiden zijn geborgd 

doormiddel van anterieure overeenkomsten. Wij gaan ervan uit dat de 

gemeente in deze anterieure overeenkomsten een en ander goed geborgd heeft.  

 

De onderbouwing met betrekking tot de maatschappelijke meerwaarde en de 

kwaliteitsverbetering van het landschap horen naar onze mening bij het 

onderdeel over provinciaal beleid en zijn daarvan met betrekking tot 

windturbines een cruciaal onderdeel. Wij verzoeken u dan ook om de ruimtelijke 

onderbouwing op dit punt te wijzigen/aan te vullen. 

 

Ook vragen wij uw aandacht voor de borging van de tijdelijkheid, de zekerheid 

dat de locatie hersteld wordt in de toestand zoals vóór verlening van de 

omgevingsvergunning en financiële zekerheid die daartoe gesteld moet worden. 

Deze moeten als voorschrift in de omgevingsvergunning opgenomen worden. 

 

Conclusie 

Wij verzoeken u om bij het vaststellen van de ontwerp omgevingsvergunning 

rekening te houden met onze bovengenoemde opmerkingen. Mocht onze 

reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid 

tot nader overleg. 

 

 
 

Provincie Noord-Brabant, 

 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 


