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Aanvraag 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 4 april 2019 een aanvraag 
ontvangen van Windpark Agro-Wind Reusel B.V., Postelsedijk 15 te Reusel. 
De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 
4263644. 
De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z/19/074153. 
Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet 
voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone 
waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is 
vereist. 

De aanvraag heeft betrekking op het afvoeren van hemelwater afkomstig van verhard 
oppervlak van het te realiseren windmolenpark. 

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Reusel — De Mierden, sectie G, 
nummers 228, 615, 578, 2197, 1694, 1743, 2198, 288, 336 en 392. Dit is in een 
beschermingsgebied. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap 
bekend is onder NE1, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van 
de Postelsedijk en de Strook te Reusel. 

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Pondera Consult 
B.V. 

De aanvrager is per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of 
bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld 
om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 juli 2019 aan de aanvraag toe te voegen. 
De ontbrekende gegevens zijn op 5 juli 2019 ontvangen. 

Procedure 
De bevoegdheid tot besluitvorming voor het windmolenpark ligt bij verschillende 
overheidsorganen en er zijn verschillende procedures van toepassing. De gemeenteraad van 
de gemeente Reusel-De Mierden heeft op 29 januari 2019 besloten om de 
coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke 
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ordening (Wro), toe te passen voor het project Windpark Agro-Wind. Door toepassing te 
geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de 
in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) en de bijzondere regels van artikel 3.31 en 3.32 Wro. 

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure 
worden voorbereid, waarbij burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De 
Mierden de coordinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de 
besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat de mogelijkheid om via één loket 
zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten. 

Op 17 juli 2019 is het besluit genomen op de ontwerp beschikking van deze watervergunning 
met kenmerk Z/19/074153. 

Zienswijze 
Er is door de gemeente Reusel —de Mierden de gelegenheid geboden om binnen een termijn 
van zes weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren te 
brengen. Het ontwerpbesluit heeft van 19 november 2019 tot 30 december 2019 ter inzage 
gelegen. De Stichting Brabantse Milieu Federatie heeft van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om zienswijze naar voren te brengen. 

Het betreft de volgende zienswijze: 
De ontwerp-watervergunning is met name gericht op de afvoer van hemelwater en de 
compensatie van het verhard oppervlak. Waar echter niet naar is gekeken, is of de 
werken en werkzaamheden, zoals de voorbereidende aanleg werkzaamheden 
waaronder de onderhoudswegen, de aanleg van de aansluiting op het elektriciteitsnet, de 
plaatsing van de 11 windturbines, ook andere gevolgen hebben voor de watersystemen 
en de waterhuishouding. Wij betwijfelen of al deze werken voldoende zijn meegenomen in 
de ontwerp-vergunning. 

Over deze zienswijze merken wij het volgende op: 
De aanvraag is getoetst aan de Keur Waterschap de Dommel 2015. Deze keur is een 
algemene verordening van het waterschap die nodig is voor het behartigen van de 
opgedragen taken aan het waterschap volgens artikel 1 van de Waterschapswet. In de 
keur zijn handelingen en activiteiten die effect hebben op het watersysteem 
vergunningplichtig. Voor het plaatsen van de windturbines in dit gebied in dit 
watersysteem en deze waterhuishouding is dat het toename van verhard oppervlak. In de 
vergunning is ook voorgeschreven dat er een waterhuishoudkundig onderzoek moet 
worden overlegd voordat met de uitvoering kan worden gestart. Bij de beoordeling van het 
waterhuishoudkundig onderzoek wordt nogmaals getoetst wat de effecten van het 
windpark zijn op het watersysteem en de waterhuishouding. Hiermee is de zienswijze 
ongegrond. 

Algemene overwegingen 

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing 
op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die 
richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste; 
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b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van 
watersystemen; 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. 
De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water-
en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. 

Specifieke overwegingen 

In het zuiden van Reusel is Windpark Agro-Wind Reusel B.V. voornemens een windpark te 
realiseren. Het windpark bestaat uit 11 windturbines met bijbehorende civiele voorzieningen, 
zoals kraanopstelplaatsen, toegangswegen, inkoopstations en kabels. 

Door deze voorzieningen neemt in het gebied, uitgaande van de worst-case situatie, het 
verhard oppervlak toe met 70.517m2. 
Deze toename van verhard oppervlak is vergunningplichtig volgens artikel 3.6, eerste lid van 
de Keur Waterschap De Dommel 2015 en moet voldoen aan de "Hydrologische 
uitgangspunten bij de Keurregels voor het afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen". De activiteit is getoetst aan beleidsregel 13 `Afvoer hemelwater door 
toename en afkoppelen van verhard oppervlak'. 

Het doel van deze beleidsregel is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als 
gevolg van uitbreiding verhard oppervlak in te passen in het bestaande watersysteem waar 
de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt. 

De toename van het verhard oppervlak is afhankelijk van het type windturbine. Deze keuze 
wordt pas gemaakt nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De specifieke inrichting 
van het windmolenpark is hiervan ook afhankelijk. Deze vergunning gaat uit van de worst-
case situatie uitgaande van de maximale toename van het verhard oppervlak van 70.517m2. 
Dit betekent dat er een compensatie van 3284,1 m3  gerealiseerd moet worden. De 
watergangen op de percelen van de initiatiefnemers worden met 1 meter verbreed zodat het 
hemelwater hierin geborgen kan worden en kan infiltreren. De verbreding van de 
watergangen vindt plaats boven de GHG zodat het hemelwater kan infiltreren. Het 
hemelwater van de oostelijke windmolens wordt geïnfiltreerd direct naast de verharding van 
de windturbines. Bij de westelijke turbines zal het hemelwater worden geborgen in de 
watergangen om te infiltreren en vertraagd tot afvoer te komen. Het detailplan met de 
verdere uitwerking wordt uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de uitvoering voor goedkeuring 
voorgelegd. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de windturbines buiten de 5 meter 
beschermingszones van de a-watergang worden geplaatst. 

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu-
en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel. 
En binnen de Beleidsregel 13 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard 
oppervlak. 

Algemene reqels  
Het verbreden van de c-wateren moet voldoen aan de Algemene regel 4 Activiteiten en 
werken in en nabij c-wateren. Deze activiteit is vrijgesteld van vergunningplicht als wordt 
voldaan aan de Algemene regel 4 Activiteiten en werken in en nabij c-wateren. 
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Tijdelijkheid van de vergunning 

Overeenkomstig de aanvraag wordt de vergunning voor een bepaalde tijd verleend, te weten 
tot 1 augustus 2021. Deze watervergunning wordt verleend op basis van het maximaal te 
verharden oppervlak. Als de detail uitwerking van het windpark en de realisatie planning van 
het windpark bekend zijn moet de definitieve watervergunning worden aangevraagd. 

Definitief besluit 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur 
Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde 
aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt: 

De gevraagde vergunning als bedoeld in 3.6 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 
2015 te verlenen aan Windpark Agro-Wind Reusel B.V., Postelsedijk 15 te Reusel. 
De vergunning heeft betrekking op het afvoeren van water afkomstig van verhard oppervlak, 
nabij een watergang NEl op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Reusel — De 
Mierden, sectie G, nummers 228, 615, 578, 2197, 1694, 1743, 2198, 288, 336 en 392, een 
en ander overeenkomstig de bij dit besluit horend Watercompensatieplan Windpark Reusel, 
projectnummer 717045, d.d. 5 juli 2019 onder de volgende voorschriften. 

De vergunning te verlenen tot 1 augustus 2021. 

Voorschriften 

1. Het waterhuishoudingkundig onderzoek met detail uitwerking wordt 8 weken voor 
aanvang van de werkzaamheden overlegd aan waterschap De Dommel. 

2. Er wordt pas gestart met de aanleg van de verharde oppervlakte als er een schriftelijke 
goedkeuring door waterschap De Dommel is gegeven op het waterhuishoudkundig 
onderzoek en de compenserende maatregelen zijn aangelegd. 

Boxtel, J februari 2020 
namens het dagelijks bestuur, 

A.F.H. Verhees 
procesmanager Vergunningen 
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Rechtsbescherming 

Beroep 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om met ingang van de dag na die waarop de 
vergunning bekend is gemaakt gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep in te 
stellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze 
vergunning naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet worden gericht aan de 
rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-
Hertogenbosch, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. Indien beroep is 
ingesteld kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de president van eerdergenoemde rechtbank, indien onverwijlde spoed dat -
gelet op de betrokken belangen- vereist. 
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