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13 februari 2019



Agenda 13 februari 2019

1. Opening - vaststelling agenda

2. Korte voorstelronde i.v.m. aanwezigheid Thijs van Dael

3. Vragen n.a.v. definitieve verslag 9 januari 2019

4. Korte terugblik over VKA, open inloopochtend, excursie en besluit 

coördinatieregeling

4. Nog te zetten stappen in m.e.r. en vergunningproces

5. Presentatie Enexis over Netbeheer, Energietransitie & windenergie

6. Rondvraag 



Korte terugblik

1. Gesprekken over het VKA zijn gevoerd met:

• Gemeente op 7 januari 2019 
• Klankbordgroep op 9 januari 2019
• Gemeenteraadsleden op 14 januari 2019
• Omwonenden tijdens de inloopochtend van 19 januari 2019

2. Op basis daarvan is eind januari 2019 het m.e.r. proces afgesloten, inclusief de 
keuze van het Voorkeursalternatief (VKA)

3. Het Milieueffectrapport (MER) is verder uitgewerkt, gebaseerd op het 
voorkeursalternatief met 3 lijnen en 11 turbines

4. Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad ver
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Het concept MER is gereed (21/1)

4



VKA Windpark Agro-Wind Reusel

• 11 turbines

• Hoge variant

• 80m uit bosrand

• Optimale inpassing 

van wegen en 

opstelplaatsen



• 18 februari 2019 – Opiniërende bijeenkomst van Samenwerking Reusel-De Mierden

• Uiterlijk 11 maart 2019 – Indiening vergunningaanvraag & indiening MER door VHTAC

• Aansluitend:
• Start beoordeling MER door de Commissie m.e.r. (Advies en toets)
• Terinzagelegging van de MER voor omwonenden en gemeenteraad

• 8 april 2019 – Officiële start beoordeling door de gemeenteraad van de aanvraag i.v.m. afgeven 
van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 

• 28 mei 2019 – Afgeven eerste vvgb t.b.v. de ontwerpbeschikking

• 3 juni 2019 – Terinzagelegging van de Ontwerpvergunning

• 24 september 2019 – Afgeven tweede vvgb t.b.v. definitieve vergunning ( bij zienswijzen)

• 30 september 2019 – Definitieve omgevingsvergunning, vatbaar voor bezwaar en beroep 

=> Begin oktober 2019 – Aanvraag SDE+ beschikking (eerste ronde)

Nog te zetten stappen in het 
vergunningproces
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Presentatie Enexis
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Door Thijs van Dael



Netinpassing Hapert (tracé 1)
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Netinpassing Hapert (tracé 2)
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Rondvraag


