1

Definitief verslag 5e klankbordgroep (KBG) bijeenkomst Agro Wind Park Reusel
28 november 2018 – 20.00 tot 22.15 uur
Huijbregts Infra b.v. Postelsedijk 2b Reusel

Aanwezigen:
Zie bijgevoegde presentielijst.
1.

Opening – vaststelling agenda en eventuele aanvulling agendapunten:
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Korte voorstelronde:
Daan Arkesteijn is per 1 november 2018 door de gemeente aangesteld als procesbegeleider
voor het project Agro Wind Reusel. Daan geeft aan dat hij veel waarde hecht aan een helder
en transparant proces zodat de raad t.z.t. een goede afweging kan maken.
Daan is voor iedereen bereikbaar via
D.Arkesteijn@reuseldemierden.nl ✆ 06-30202941
Alle leden KBG stellen zich kort voor.

3.

Eventuele mededelingen/vragen n.a.v. de 4e bijeenkomst van 3 oktober 2018:
Geen vragen en/of opmerkingen over het verslag van 3 oktober 2018.
Openstaande Actiepunten vanuit de vorige Klankbordgroep bijeenkomst:

a) De geluidscontouren worden nu getoond op 47 DB maar in het rapport komen ook contouren met 37
en 41 DB te staan .Een vraag wordt gesteld: Wat is de geluidsnorm bij de snelweg?
ACTIE Paul vraagt dit na
Bij de snelweg hanteert men andere geluidsnormen en meten ze op 50 meter afstand van de weg. De
norm is gemiddeld niet meer dan 56 DB (met een flink aantal mitsen en maren) daardoor is het appels
en peren vergelijken met de windmolens. Voor meer informatie:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langsrijkswegen/geluidwetgeving.aspx
b) Worden MER uitkomsten na realisatie van het windpark nagemeten?
Paul vraagt dit na bij Pondera ACTIE Paul
Pondera heeft hier geen ervaring mee. Er zijn voorbeelden bekend waarbij na klachten handhavend is
Opgetreden. Pondera gaat deze informatie opvragen zodat Paul dit binnen de KBG kan delen.
Actiepunt blijft open staan.
c) Met de achterban het concept participatie plan bespreken en bij het secr. VHTAC input aanleveren op
diverse punten ACTIE Allen
Er zijn een aantal ideeën aangedragen o.a. vogel/bijen vriendelijke aankleding van de opstelplaatsen,
beter isoleren van het trafohuis, beperken van de geluidsfrequentie in het bos en een oplaadpunt voor
elektrische fietsen. Aangegeven wordt dat het lastig is om uit het niets met briljante ideeën te komen –
VHTAC gaat nadenken hoe deze ideeën stroom Reusel breed op gang gebracht kan worden en
informeert naar praktijkvoorbeelden - ACTIE VHTAC
Ook vanuit Staatsbosbeheer & Brabantslandschap zijn ideeën welkom voor nieuwe natuur.
Vanwege de inkleuring van NNB (Natuur Netwerk Brabant) vlakken heeft VHTAC de verplichting om
een aantal hectare land te compenseren voor natuurwaarde.
(GOB) Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt samen met andere partijen aan het vergroten, verbinden
en verbeteren van het Natuurwerk Brabant en kan misschien iets betekenen in aankoop
grond/subsidie? Ook het Kroonven wordt in deze ontwikkeling meegenomen.
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Zodra de MER ter inzage ligt is er de mogelijkheid om alle vragen m.b.t. milieu en gezondheid te
stellen. De uitvoering van de MER wordt ook getoetst door een externe onafhankelijke expert.
Hans heeft een aantal artikelen over de effecten van windmolens op de gezondheid, komen per mail
naar de KBG - ACTIE Hans
Thema bijeenkomsten met externe sprekers over slagschaduw en geluid worden ingepland, alsmede
een excursie naar Windpark Krammer - ACTIE Hans
d) Met Enexis bespreken of we in de ontwerpfase netwerkinpassing mee kunnen kijken/denken t.b.v. de
gebiedsbescherming en uitleg kunnen krijgen over het kabeltraject.
Zodra de definitieve aantal en locaties van de Molens bekend is, kan Enexis starten met de engineering.
De effecten van de netaansluiting komt als onderwerp bij een thema avond aan de orde.
4.

De update van de planning gemeente/belangrijkste conclusies van de
Kempengemeenten bijeenkomst in Bergeijk 14 november en vervolgtraject in
Reusel:
De Kempengemeenten hebben de doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Dit staat
beschreven in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’. Dit lukt niet alleen met energie besparen
of zonnepanelen op daken. Hiervoor is het nodig om grootschalig, duurzame energie op te
wekken met windmolens en zonnevelden. Deze ontwikkelingen gaan verder dan de eigen
gemeentegrens en daarom trekken de gemeenteraden van de Kempengemeenten gezamenlijk
op. In december besluit elke gemeenteraad afzonderlijk over het in opdracht geven van een
grootschalig zonne- en windenergie de Kempen en ter voorbereiding hierop waren alle
raadsleden en belangstellende uitgenodigd op 14 november in Bergeijk.
Qua inhoud viel de avond tegen, zorgvuldige antwoorden werden door de projectleider niet
gegeven, in de ogen van de aanwezige KBG leden een gemiste kans.
De aanvragen Pals (Bladel) en Agro Wind (Reusel) vallen buiten deze Kempenbrede aanpak,
alle andere aanvragen ingediend na 16 oktober 2018 staan de wacht, totdat de planMER is
uitgewerkt en er nieuwe capaciteit via Enexis is voor de ontsluiting van de energie.
Ook nadat de planMER geschreven is, blijft de procedure voor de ontwikkeling van een nieuw
windmolenproject ongewijzigd, alle toetsen en inspraak vanuit de omgeving moet dan ook
doorlopen worden.
4 december staat de planMER (regionale visie) op de agenda van de commissie vergadering
11 december worden alle raadsleden Reusel door Daan en Clémence geïnformeerd over het
project Agro Wind, niet inhoudelijk maar het proces (wat hebben we tot nog toe gedaan en
waar gaan we naartoe) publiek is daarbij welkom op de openbare tribune. In het traject op
weg naar de vergunning aanvraag wordt de inhoud met de raadsleden besproken.
18 december staat de planMER op de agenda vergadering Gemeenteraad.
29 januari 2019 komt de coördinatie regeling in de Gemeenteraad.

5.

Communicatie:
a) Terugkoppeling activiteiten Clémence Roosen
Clémence heeft bijna alle bij het Windpark betrokken personen/partijen gesproken.
Belangrijk voor haar is dat iedereen zich gehoord voelt en straks terug kan kijken op een
goed doorlopen proces, ongeacht de uitkomst.
Binnen de gemeente is er een projectteam gevormd waarin alle voor het windpark
belangrijke disciplines vertegenwoordigd zijn, waardoor kortere lijnen geborgd.
Clémence en Daan informeren alle raadsleden en ambtenaren over de belangrijke
beslismomenten in het proces en zij voorzien hen van de juiste informatie.
b) Bezoek/excursie naar Windpark Krammer begin 2019.
Dit park is opgezet vanuit een tweetal burger coöperaties.
VHTAC heeft contact met hen en gaat een bus huren, vol is vol – uitnodiging volgt –
Raadsleden worden hiervoor ook uitgenodigd actie Hans-Marja
c) Nieuwsbrief VHTAC, alle KBG leden zijn opgenomen in het bestand voor de nieuwsbrief.
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Deze week staat er een oproep in de Uitkijk zodat iedere belangstellende zich via de
website van VHTAC kan aanmelden voor de nieuwsbrief – afmelden kan te allen tijde.
6.

Update MER en visualisatie mogelijk voorkeursalternatief, archeologie, ecologie en
waterhuishouding:
Aan de hand van een presentatie geeft Paul Frijling inzage in de volgende onderdelen uit het
MER onderzoek:
Ecologie – daarbij kijk je naar alle natuurwaarden (vogels, vleermuizen, etc.) in het gebied en
welke effecten hebben de windmolens in dit gebied op de natuurwaarden. Landschap – de
onderlinge samenhang tussen elementen in relatie met het gebruik van het landschap.
Externe Veiligheid – welke invloed hebben de windturbines op de veiligheid van kwetsbare
objecten en passanten en tot slot de Energie Opbrengsten – hoeveel elektrische energie
produceren de windturbines en hoeveel ton aan CO2 en NOx (emissies) worden hiermee
vermeden.
Zie presentatie in de bijlage.

7.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt:
Vraag – worden de bestaande wandel- en fietspaden omgelegd?
Antwoord: Er wordt hiervoor een risico-onderzoek gedaan en komt de uitkomst daarvan boven
de toegestane norm dan worden de bestaande paden omgelegd.
Vraag – er wordt over 8, 9 en 11 molens gesproken, is de keuze daarin al gemaakt?
Antwoord: Nee, resultaten vanuit de MER worden nu naast elkaar gezet en begin 2019 moet
de keuze door de VHTAC gemaakt zijn om eind februari/begin maart de vergunning aan te
kunnen vragen.
Vraag – waar komen de 11 molens vandaan?
Antwoord: Eerst is een aanvraag van 8 (en 10 molens)gedaan. Daarna heeft de vereniging de
twee keer vijf molen variant laten vervallen en in de NRD de mogelijkheden voor
2x4 – 3x3 en 2x4 plus 1x3 onderzocht. KB groep lid geeft aan dat hij daarmee niet de indruk
krijgt dat er goed geluisterd wordt naar de omgeving en dat volgens hem de gemeenteraad
ook uit gaat van 8 molens.
Vraag – ecologie, is het onderzoek naar de vleermuizen en vogels in de zomer uitgevoerd?
Ja, één in 2017 en vier verschillende momenten in 2018 28.06.2018, 11.09.2018, 19.09.2018
en 12.10.2018.
Er zijn in het gebied twee adressen bekend welke een broedkolonie van de rodelijst soort
hebben. Deze zeldzame vleermuis is ook geconstateerd en daar wordt rekening mee
gehouden.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 22.15 uur.

Ingelaste Klankbordgroep bijeenkomst: woensdag 9 januari 2019 – 20.00 uur
Van Den Borne Aardappelen Postelsedijk 15
Bespreken voorkeursalternatief (VKA)
Volgende reguliere bijeenkomst: woensdag 13 februari 2019 - 20.00 uur
Huijbregts Infra B.V. – Postelsedijk 2B
Bijlagen:
• 1.) Presentielijst KBG 28-11-2018
• 2.) Overzicht concentratiegebieden in de Kempen
gepresenteerd tijdens de infoavond in Bergeijk 14-11-2018
• 3.) Presentatie KBG 28-11-2018
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Actiepunten
nr
10

d.d.
08-09

trekker
allen

11

08-29

Hans/Paul

12

10-03

Paul

13

10-03

VHTAC

14
16

10-03
28-11

Paul
VHTAC

17

28-11

Hans

18

28-11

Hans

19

28-11

Hans/Marja

actie
Met de achterban het concept
participatie plan bespreken en bij het
secr. VHTAC input aanleveren op
diverse punten
Met Enexis bespreken of we in de
ontwerpfase netwerkinpassing mee
kunnen kijken/denken t.b.v. de
gebiedsbescherming en uitleg kunnen
krijgen over het kabeltraject
Pondera vragen naar controle van de
MER uitkomsten na realisatie
VKA delen met de KBG voordat deze
ingediend wordt
Geluidsnorm snelweg opvragen
Informeren naar praktijkvoorbeelden en
bijeenkomst organiseren t.b.v. brede
deelname aan het participatieplan
Artikelen over effecten windmolens op
gezondheid delen met de KBG leden
Thema bijeenkomsten met externe
sprekers organiseren voor slagschaduw
en geluid
Excursie naar Windpark Krammer
organiseren eind januari –
Staat gepland op zaterdag 26 januari
12.30 tot 18.00 uur

voortgang
Zie ook actiepunt
16
Komt als thema
bijeenkomst op de
agenda

28 nov. afgerond

26 januari 2019
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