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Notulen VHTAC – 1e klankbordgroep bijeenkomst 23 mei 2018 door Marja de Bruin 

 
Definitief verslag 1e klankbordgroep bijeenkomst Agro Wind Park Reusel  

23 mei 2018 – 19.30 tot 21.55 uur 

Huijbregts Infra b.v. Postelsedijk 2b Reusel  

 

1. Aanwezigen:  

Zie bijgevoegde presentielijst. 

2. Opening – en korte voorstelronde: 

Gertjan Leeuw opent namens de gemeente Reusel-De Mierden (RDM) deze eerste 

klankbordgroep bijeenkomst, gevolgd door een korte voorstelronde door alle aanwezigen. 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie lopen we een aantal punten door – de 

presentatie treft u aan als bijlage 

3. Toelichting vanuit de initiatiefnemers door voorzitter VHTAC Jacob van den Borne: 

De initiatiefnemers van het windpark zijn verenigd in de Vereniging High Tech Agro Campus 

(verder te noemen VHTAC). De VHTAC kent 26 leden, allen bewoner en of eigenaar van grond 

in Reusel Zuid. Het bestuur van de VHTAC wordt gevormd door 5 leden welke gekozen zijn 

door en uit de leden. 

VHTAC laat zich ondersteunen door externe adviseurs en secretariaat.  

VHTAC publiceert met regelmaat nieuws via haar website www.hightechagrocampus.nl  

Het eerste project van de VHTAC is Agro Wind en voor dit project is deze klankbordgroep 

bijeen geroepen. 

4. Doel van de klankbordgroep: 

Naast het delen van informatie is het van groot belang voor VHTAC en gemeente RDM om met 

de bewoners van RDM 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 in het 

vergunningen traject en ook straks bij de realisatie.  

Rol van de gemeente in de klankbordgroep: VHTAC is initiatiefnemer en heeft het college 

gevraagd om mee te werken aan de realisatie van een windmolenpark. Het college heeft deze 

vraag voorgelegd aan de gemeenteraad en zij hebben een positieve grondhouding 

aangenomen met daaraan een aantal voorwaarden gekoppeld. Alle onderzoeken lopen 

momenteel en de gemeente 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. 

Gemeente RDM heeft zelf een duurzaamheidsbeleid richting een klimaat neutrale toekomst.  

De gemeente wil met alle partijen rekening houden om een weloverwogen besluit te kunnen 

nemen. Daarom juicht zij een klankbordgroep (KGB) toe.  

De gemeente RDM is in de persoon van Gertjan Leeuw als lid in de KBG vertegenwoordigd. 

http://www.hightechagrocampus.nl/
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5. Bezetting van de klankbordgroep: 

Er is een brede oproep gedaan via website, informatie ochtend, d’n Uitkijk en rechtstreeks 

aangeschreven. Per groepering hanteren we een maximale bezetting van twee personen, juist 

om het evenwicht te bewaken in de groep. 

Van belang is dat er een goede vertegenwoordiging van de betrokken omgeving aan tafel zit. 

Vanavond bestond de vertegenwoordiging uit afgevaardigden vanuit de gemeente – VHTAC – 

omwonenden en de dorpsraad Reusel. 

De Brabantse Milieu Federatie heeft interesse maar kon vanavond niet aanwezig zijn. 14 juni 

worden zij geïnformeerd en wellicht zijn zij de volgende keer wel aanwezig. 

Welke organisatie of mensen missen we nog? En aanvullingen mogen ook daarna nog 

aangedragen worden.  

 Weidevogel vereniging Reusel  

 Visvereniging Bladel 

 Recreatie - Brandtoren en Klimtoren  

 Staatsbosbeheer  

 Mol / Arendonk dus de buren  

De VHTAC of gemeente zal haar best doen om deze partijen uit te nodigen. Mochten na 

verloop van tijd bepaalde groeperingen steeds niet aanwezig zijn – dan gaat de groep zich er 

over buigen wat we kunnen doen om hen wel aanwezig te krijgen. 

6. Spelregels binnen de KBG:  

 elkaar uit laten praten 

 respect voor elkaars mening 

 over het onderwerp discussiëren niet op de persoon spelen 

 bij vervanging zorgen dat ‘de vervanger’ goed ingepraat is zodat in de KBG de 

discussies niet opnieuw gevoerd hoeven te worden 

 verslaglegging wordt door de VHTAC verzorgd en na de bijeenkomst in concept 

aangeleverd bij de leden KBG.  Leden krijgen daarna één week de tijd om per mail 

eventuele tekstuele wijzigingen door te geven. Geen bericht dan akkoord, onvoorzien 

meer tijd nodig dan één week, dan graag een seintje. Na de termijn van één week mag 

het verslag naar eigen inzicht gedeeld worden met de buitenwereld.  

 Namen van betrokkenen laten we zoveel mogelijk achterwege. 

 Leden in de KBG welke een achterban vertegenwoordigen verzorgen zelf de 

communicatie naar die achterban – vragen over of ideeën voor het windpark komen 

ook via het lid KBG terug in de groep c.q. secretariaat VHTAC 

 Tijdig de bijeenkomsten plannen, de oproep voor agendapunten versturen en indien er 

onderwerpen zijn waar een inhoudelijk advies in wordt gevraagd deze stukken bij de 

agenda voegen zodat leden dit met de achterban kunnen bespreken. 

 Bijeenkomsten afhankelijk van de ontwikkelingen, rekening houdend met de vakanties. 

 Volgende bijeenkomst is gepland op 27 juni 2018 – daarna spreken we verder af 

7. Planning: 

Op dit moment wordt de definitieve NRD vastgesteld (NRD staat voor Nota Reikwijdte en 

Detailniveau). Deze NRD vormt de eerste stap in een m.e.r.-procedure 

(milieueffectrapportage). Hierin worden de onderzoekkaders van alle te onderzoeken (milieu- 

en omgevings) kwesties met de bijbehorende vraagstelling beschreven. Welke te onderzoeken 

zaken zijn van belang en welk detailniveau is hierbij van toepassing. In de NRD staan geen 

inhoudelijke antwoorden. Alle vervolgacties worden in het MER (Milieueffectrapport) 

uitgewerkt. 
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Bepaalde onderzoeken in de m.e.r.-procedure zijn reeds opgestart (zoals het vleermuizen 

onderzoek). En andere onderzoeken lopen de komende maanden. Naar verwachting kan een 

eerste rapport na de zomer van 2018 worden opgeleverd.  

8. Communicatie: communicatieplan is als bijlage bij het verslag gevoegd 

Komt de volgende keer inhoudelijk aan de orde. 

KBG leden vragen om open en eerlijke communicatie vanuit alle partijen en zijn blij met de 

vertegenwoordiging van zowel de gemeente als de initiatiefnemers in de KBG. 

9. Coördinatie regeling  

In de procedure met en zonder coördinatieregeling neemt de gemeenteraad een 

ontwerpbesluit over de ontwerpvergunning en daarna kunnen belanghebbenden gedurende 6 

weken een zienswijzen indienen. Mocht de gemeente daarna besluiten een definitieve 

vergunning af te geven dan kunnen diezelfde belanghebbenden bezwaar maken bij de rechter. 

De rechter gaat dan beoordelen of alle onderzoeken goed zijn uitgevoerd en de stappen 

zorgvuldig zijn gezet.  

 

De VHTAC heeft de gemeente verzocht om de wettelijke coördinatie regeling toe te passen. 

Voordeel daarbij is voor alle partijen dat alle verschillende vergunningen in samenhang 

worden bekeken, dus zowel ruimtelijk, als voor water en milieu. Er is één periode van beroep 

en bezwaar bij één rechter (Raad van State), waardoor voor zowel de tegenstanders als de 

initiatiefnemers de voorbereiding en de afhandeling van beroepen in één keer plaats vindt. In 

juni legt het college deze vraag voor aan de gemeenteraad en Gertjan Leeuw vraagt de KBG 

naar haar mening.  

 

Het is tijdens de bijeenkomst niet bekend of bij de Laarakkerdijk de coördinatie regeling 

toegepast is. (Inmiddels is duidelijk dat deze regeling toen niet is toegepast omdat deze op 

het moment van vergunningaanvraag nog niet bestond). Bladel heeft de coördinatie regeling 

van toepassing verklaart voor het windpark De Pals. 

 

De KBG leden kunnen/willen zich op basis van de beperkte informatie niet uitspreken over de 

coördinatie regeling. Een van de KBG leden klinkt het goed in de oren, maar wijst op de 

zorgvuldigheid bij de diverse onderdelen en vraagt waakzaam te zijn voor de afstemming van 

de onderlinge vergunningen op elkaar. Twee andere leden spreken zich uit tegen de 

toepassing van deze regeling te zijn. 

 

10.  Rondvraag en wat verder ter tafel komt: 

KBG leden vragen om alle ervaringen vanuit de Laarakkerdijk mee te nemen in de 

ontwikkeling van dit project. 

 

KBG leden vragen aandacht voor het opvolgen van de uitkomsten van de MER en de 

werkelijke praktijk. Wat als straks de uitkomsten niet overeenkomen met de werkelijkheid? 

De beoordeling van vergunning gaat uit van de voorwaarden op het moment van aanvraag. 

Als in de praktijk blijkt dat verwachtingen tegen vallen – hoe gaan we daar dan mee om?  

Bestaan er certificaten voor windmolens? Ja – zij moeten allemaal voldoen aan de vooraf 

opgegeven voorwaarden. 

Een volgende KBG bijeenkomst komen we terug op het onderwerp wind- en geluid. 

 

Wat is SDE+?  

SDE – staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.  Met de SDE+ stimuleert het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame 

energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland 

minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Openstelling 

subsidieaanvraag is twee maal per jaar voor- en najaar. Subsidie wordt verleend voor een 

periode van maximaal 15 jaar productie met vertraging van 1 jaar – dus maximaal 16 jaar 

draaien met subsidie. Daarna kunnen de molens doordraaien zonder subsidie. De provincie 
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gaat nu uit van een maximale periode van 25 jaar. Daarna kan men de business case en de 

techniek opnieuw bekijken. 

Toekomst plannen van de VHTAC 

 eigen voorziening in Reusel zuid en wellicht als buitengebied het tankstation voor alle   

elektrische auto’s van Reusel 

 smart grid voor meer dan alleen stroom 

 

Volgende bijeenkomst:   
Woensdag 27 juni 19:30 uur zelfde locatie 

 
 
Bijlagen: 

 Presentielijst KBG 23-5-2018 
 PowerPoint presentatie als leidraad voor bijeenkomst 23 mei 2018 

 Communicatieplan Agro Wind 


