
 

 

 

 

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 

  
  
  
  
 op het op 8 april 2021 door ons ontvangen verzoek tot wijziging van 

de Wet natuurbeschermingsvergunning d.d. 1 oktober 2020 met 
kenmerk Z/106340 van Windpark Agro-Wind Reusel BV, Postelsedijk 
15, 5541 NM te Reusel voor de oprichting en het in werking hebben 
van het Windpark Reusel, in de gemeente Reusel-De Mierden. 
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BESCHIKKING 

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 8 april 2021 van Windpark Agro-Wind Reusel BV 
een verzoek ontvangen om de Wet natuurbeschermingsvergunning d.d. 1 oktober 2020 met 
kenmerk Z/106340 te wijzigen. Het verzoek heeft betrekking op een wijziging van de maximale 
ashoogte van de elf windturbines. 

2 Beschikking 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 

 
I. de maximale ashoogte van de elf windturbines 165 meter met één meter te verhogen naar 

maximaal 166 meter; 
II. dat voor het overige de Wet natuurbeschermingsvergunning d.d. 1 oktober 2020 (kenmerk 

Z/106340) onverminderd van toepassing blijft. 

 
 

's-Hertogenbosch, 7 juni 2021 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 

   
De heer J. Reijnen 
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

 

1 Aanvraag 

Op 8 april 2021 hebben wij van Windpark Agro-Wind Reusel BV, een verzoek ontvangen om de Wet 

natuurbeschermingsvergunning d.d. 1 oktober 2020 met kenmerk Z/106340 te wijzigen. De aanvraag 

is geregistreerd onder nummer Z/144209. 

 

Tegen de Wet natuurbeschermingsvergunning d.d. 1 oktober 2020 met kenmerk Z/106340 is beroep 

aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onderhavig besluit wordt 

genomen op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het beroep 

ook automatisch geldt tegen dit besluit. 

 

2 Bevoegd gezag 

Omdat het initiatief plaats vindt in de provincie Noord-Brabant zijn wij op grond van artikel 1.3 van 

de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen 

voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.  

 

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te 

verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl). 

 

4 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, 

hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 

dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 

een vergunning is vereist.  

 

5 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en 

de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een 

toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere 

voor ruimtelijke ordening of gezondheid.  
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

 

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming 

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura  
2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van 
de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kunnen hebben 
voor een Natura 2000-gebied. 

 

Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) 

een aantal uitspraken gedaan. De Afdeling verwijst in de uitspraak 201907146/1/R2 naar de per 1 

januari 2020 gewijzigde vergunningplicht. Deze wijziging houdt in dat er geen vergunningplicht meer 

geldt voor een wijziging van het project op basis van ‘intern salderen’ waarbij er geen significante 

gevolgen zijn voor Natura 2000-gebieden. Als gevolg hiervan kunnen er geen vergunningen in het 

kader van de Wnb verleend worden voor projecten die gebaseerd zijn op ‘intern salderen’. 

 

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden 

ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 

vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning. 

 
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 
(hierna: Beleidsregel) vastgesteld. In deze Beleidsregel worden onder andere voorwaarden gesteld 
aan extern salderen. 

 
2 Projectbeschrijving 

Het verzoek heeft betrekking op een wijziging van de maximale ashoogte van de elf windturbines. De 

maximale ashoogte van de elf windturbines wordt met één meter verhoogd naar maximaal 166 

meter. Bij besluit van 1 oktober 2020 (kenmerk Z/106340) hebben wij een vergunning verleend voor 

de aanleg en exploitatie van het Windpark Agro-Wind te Reusel. 

 

3 Mogelijke effecten van het project 

Het verzoek heeft betrekking op een minimale aanpassing van het reeds vergunde project. Het 

verhogen van de ashoogte met één meter naar maximaal 166 meter leidt niet tot sterfte door 

aanvaringen, oppervlakteverlies, versnippering, verstoring door geluid en licht of optische verstoring. 

Gevolgen in het licht van het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de nabijgelegen 

Natura 2000-gebieden zijn op voorhand uit te sluiten.  

 

4 Overwegingen effecten op beschermde gebieden 

Uit de aanvraag blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken 

van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten. 
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5 Conclusie 

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, geen significante gevolgen kan hebben voor de Natura 2000- 

gebieden ‘Ronde Put’, ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ en ‘Valleigebied van de Kleine  

Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge 

artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. 


