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Agenda 15 januari 2020 

1. Opening - vaststelling agenda 
• Korte voorstelronde i.v.m. aanwezigheid Sandor Löwik (BMF) en Jan Rots (Bosgroep) 

2. Mededelingen/verslag/actiepunten vorige bijeenkomst (3 juli 2019) 
3. Voortgang vergunning aanvraag en bijbehorende zaken 
4. Thema Natuurcompensatie, natuurversterking en landschap 

• Toelichting op gemaakte afspraken met provincie en gemeente 
• Uitleg visie van initiatiefnemers, door Jacob van de Borne  
• Aanpak invulling van het Inrichtings- en beheerplan, door Jan Rots  
• Eerste idee inrichtingsplan door Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Reusel  & Natuur- en 

(Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden 

5. Rondvraag  
6. Plannen volgende bijeenkomst & afsluiting  



• 8 maart 2019 – Indiening vergunningaanvraag & MER 
• 9 mei 2019 – Voorlopig advies Commissie m.e.r. 
• 16 mei 2019 – Technische vragen commissie gemeenteraad 
• 26 augustus 2019 – Informatieavond gemeenteraad 
• 19 september 2019 – Besloten raadsvergadering (inbreng wensen en bedenkingen) 
• 8 oktober 2019 – Collegebesluit om ontwerp omgevingsvergunning aan raad voor te leggen 
• 22 & 28 oktober 2019 – Vergadering Commissie Ruimte + extra vergadering 
• 12 november 2019 – Afgeven eerste VVGB gemeenteraad t.b.v. de ontwerpbeschikking 
• 14 november 2019 – Ontwerp-besluit Omgevingsvergunning + start zienswijzen indiening 
• 9 januari 2020 – Toetsingsadvies Commissie m.e.r.  

• 21 januari 2020 – Collegebesluit over raadsvoorstel definitieve VVGB 
• 4 februari 2020 – Afgeven tweede vvgb t.b.v. definitieve vergunning ( bij zienswijzen) 
• 18 februari 2020 – Raadsbesluit over definitieve omgevingsvergunning 
 
=> 17 maart 2020 – Indiening aanvraag SDE+ subsidie (eerste ronde) 

Stappen in het vergunningproces 



Bijbehorende zaken (1) 
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Naast het proces van vergunningen en bestemmingsplan zijn nog aanvullende 
afspraken gemaakt met gemeente en provincie: 
1. De invulling van “maatschappelijke meerwaarde” zoals uitgewerkt in het  

Participatieplan met o.a. 
• Inrichting van een Omgevings-/gebiedsfonds 
• Financiële participatie voor omwonenden  
• Gezamenlijke inkoop van de geproduceerde elektriciteit 
• Educatie duurzame energie 

2. Instemming om het Windturbinepark voor maximaal 25 jaar te exploiteren 
3. Bijdrage aan een substantiële kwaliteitsverbetering van het landschap, 

gebaseerd op de werkwijze in de provinciale “Handreiking Kwaliteitsverbetering 
van het landschap” (LIR) 

 
 



Bijbehorende zaken (2) 
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4. Toevoeging van nieuwe natuur aan het NNB In verband met de aantasting van 
het Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

5. Versterking van de natuur door landbouwgrond om te zetten naar natuur of een 
aangepaste vorm van extensieve landbouw die bijdraagt aan hydrologisch sys-
teemherstel en biodiversiteit verbetert voor de omliggende natuur 

6. Te vertalen naar een 'inrichtings- en uitvoeringsplan' dat gericht is op versterking 
van natuurwaarden maar ook de recreatieve infrastructuur. Hierbij kan worden 
gedacht aan een betere toegankelijkheid voor recreanten als voetgangers en 
fietsers, maar ook ruimte voor natuurversterking voor bijvoorbeeld de gladde 
slang 



Posities 
windturbines 
t.o.v. het 
Natuurnetwerk 
Brabant 



Kaart met 
directe 
aantasting 
en 
verstoring 
NNB 

Compensatie oppervlak (ha.) 



Gemaakte 
afspraak met 
provincie en 
gemeente: 
 
Inrichtingsplan 
voor wettelijke 
compensatie + 
versterkings- 
opgave 



Overzicht totaal 
beschikbare 
ruimte voor 
fysieke 
compensatie, 
inclusief extra 
compensatie en 
ambitie 
extensivering 



Eerste idee 
inrichtingsplan 
Bijenhouders & 
Natuur- en 
(Weide)vogel 
vereniging 
Reusel-De 
Mierden 



Rondvraag 
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