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Definitief verslag 7e klankbordgroep (KBG) bijeenkomst Agro Wind Park Reusel
13 februari 2019 – 20.00 tot 22.05 uur
Locatie: 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:
I.v.m. de aanwezigheid van Thijs van Dael (medewerker Enexis) stellen alle leden KBG zich
kort voor.

3.

Mededelingen / vragen n.a.v. de 6e klankbordgroep bijeenkomst van 9 januari /
openstaande actiepunten:
Afmeldingen met opgaaf van reden (andere afspraken en/of ziekte) ontvangen van Adrie
Huijbregts en Piet Peeters. Guus Gijbels geeft aan niet aanwezig te zijn i.v.m. het niet
aanleveren van toegezegde informatie door de gemeente (planschade procedure) door de
VHTAC (energieopbrengsten) alsmede een uitsluitend informerende agenda zonder uitnodiging
te ervaren om een bijdrage te leveren.
Openstaande actiepunten:
Actiepunt 2-2019: Gegevens over het energie verbruik in de gemeente RDM in verhouding tot
de verwachte opbrengst van het Windpark.
Zie ook presentatie – particuliere huishoudens besteden het energieverbruik ongeveer voor
20 % aan elektriciteit, 70% aan gas en 10% aan vervoer etc. Het windpark levert elektriciteit
en bij het Voorkeursalternatief van 11 molens wordt de maximale productie netto ingeschat op
179 GW (Giga Watt).
Deze opbrengst is voldoende voor 33.000 huishoudens elektriciteit en voor 6.600 huishoudens
totale energiebehoefte. RDM telt 5.383 huishoudens (telling 2018) – dus het Windpark levert
voldoende groene stroom voor alle particuliere huishoudens in RDM.
Qua gemeentelijk verbruik wordt ongeveer 1/3 van de energie verbruikt door de huishoudens
en 2/3 door de grootverbruikers – het zakelijk verbruik.
Zakelijk verbruik in de gemeente RDM is hierbij dus nog niet gecompenseerd.
Vraag – is bekend hoeveel huishoudens in de gemeente RDM al zelfvoorzienend zijn en is dat
meegenomen in de berekening? Cijfers zijn bij VHTAC niet bekend – misschien wel bij de
gemeente actie Daan
Daan geeft aan dat de gemeente een totale telling maakt van het energieverbruik en indien er
huishoudens op nul verbruik staan – heeft dit gevolgen voor de totale telling.
Vraag – zijn de windmolens van de Laarakkerdijk ook mee gerekend in dit plaatje? Nee.
Vraag – is er rekening gehouden met de veranderende behoefte bij vervoer (elektriciteit) en
het mogelijk afsluiten van het gas? Nee.
Actiepunt 6-2019: Omgevingsfonds – dorpsraad wil graag betrokken zijn bij het opstellen van
de kaders. Er zijn nog een aantal vragen over de hoogte van de bedragen en wie dat gaat
beheren. Graag gaat de dorpsraad aan tafel met de bewoners van de Peel om te verkennen
wat zij vanuit het omgevingsfonds kunnen of willen krijgen.
Dorpsraad gaat voor hoor en wederhoor en bewaakt of er niemand buitenspel gezet wordt.
Gemeente ziet haar rol in het borgen van de inkomende geldstroom in het omgevingsfonds,
blijft het proces steunen maar hoeft geen onderdeel hiervan te zijn.
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4.

Korte terugblik Voorkeurs alternatief, open inloopochtend, excursie en besluit
coördinatieregeling:
• Totale MER rapportage is begin maart beschikbaar voor iedereen – is er vooruitlopend
daarop al interesse in onderdelen van de MER dan kan dit opgevraagd worden
Er is daarna 16 tot 20 weken de tijd om de rapportage te lezen.
• 26 januari heeft een groep van 17 personen Windpark Krammer bezocht om voor een
rondleiding, een windmolen te bezoeken en ervaringen te horen.
• Maandag 18 februari is de gehele klankbordgroep uitgenodigd door Partij
Samenwerking om onder leiding van een avond voorzitter het proces tot nog toe (met
name de communicatie) bij het Windmolen project te bespreken. Gemeente (DaanClémence) geven aan dat zij en het college geen gebruik maken van deze uitnodiging.
Reden daartoe is dat de ambtelijke organisatie graag een zorgvuldig proces doorloopt,
zij in gesprek zijn met alle partijen en zij niet betrokken zijn in de voorbereiding.
Of de andere politieke partijen ook een vergelijkbare bijeenkomst gaan organiseren is
niet te verwachten maar daarin zijn zij wel vrij.
• Coördinatie regeling – filmpje staat op de website van de gemeente en geeft goed zicht
op de procedure https://youtu.be/_SQEGA3AHjI

5.

Nog te zetten stappen in m.e.r. en vergunningenproces:
Vanaf 11 maart start de ter inzage legging van de vergunning – in een periode van 26 weken
moet deze aanvraag behandeld worden – de afgegeven vergunning is vatbaar voor beroep en
bezwaar – na 6 weken wordt de afgegeven vergunning onherroepelijk.

6.

Presentatie Enexis over Netbeheer, Energietransitie & windenergie:
Thijs van Dael – relatie manager Enexis Thijs.van.dael@enexis.nl 06-52845733
Neemt ons aan de hand van zijn presentatie mee in het brede verhaal van energie transitie
Presentatie treffen jullie in de bijlage.
Vragen n.a.v. de presentatie:
a.) Kunnen we met de VHTAC een koppeling maken met de kabel van de Laarakkerdijk?
Nee dat kan niet – de kabel is berekend op de maximale capaciteit van de molens aan
de Laarakkerdijk. Zelf gebruik van het zelfde tracé is niet overal mogelijk i.v.m.
grondeigendommen.
b.) Als VHTAC en de Pals zijn aangesloten, is er dan nog ruimte om aan te sluiten met
zonnepanelen projecten op het station in Hapert? Enexis kan niets afschakelen dus als
er een contract ligt dan moet Enexis leveren en dat is een grote uitdaging.
c.) Kan er al eerder een vertakking gemaakt worden zodat de energie niet eerst naar
Hapert hoeft maar direct in RDM kan blijven? Bij zonne-energie gebeurt dit gedeeltelijk
al – door gebruik van elektriciteit op het moment van opwekking ter plaatse.
Voor overige vragen mag contact opgenomen worden met Thijs van Dael.

7.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt:
Vraag – vorige keer is gezegd dat er drie nieuwe leden zijn, wie zijn dat?
De mensen die binnen de 900 meter van lijn drie wonen komen daarvoor in aanmerking, de
VHTAC is daarmee nog in gesprek. Vorige keer is gezegd dat zij al lid zijn, maar dat blijkt dus
niet te kloppen - hoe kan dit?
Feit is dat vanaf het moment dat de VKA was vastgesteld de gesprekken intensiever zijn
gevoerd met alle drie de kandidaten, allen hadden al eerder belangstelling getoond om toe te
treden, één heeft inmiddels toegezegd, met twee wordt nog gesproken over de laatste details.
Vraag – gemeenteraad heeft ingestemd om 8 molens te gaan onderzoeken, de 11 molens
worden tijdens de klankbordgroep ineens genoemd, waar komen deze vandaan?
Het college heeft in februari 2018 ingestemd om alle opties van de drie varianten te
onderzoeken – uit het voorkeursalternatief van de VHTAC komt nu het plan van 11 molens –
daarvoor moeten de drie omwonende ook lid worden van de VHTAC.
Dit is een taak van de initiatiefnemer VHTAC.
Bij het indiening van de aanvraag zal blijken welk plan het geworden is.
Daarna is het aan de gemeenteraad om de ingediende aanvraag te beoordelen.
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Vraag – in het artikel wat toegestuurd is wordt er gesproken over een aantal
geluidsfrequenties maar daarin wordt niet gesproken ultrazone geluid – er komt een aparte
bijeenkomst over geluid en daarbij kan dit worden ingebracht.
Vraag – hebben wij een abonnement op deze vakbladen van organisatie van Duurzame
energie? Nee, Paul heeft dat wel maar via de website kan je wel veel downloaden
https://duurzameenergie.org/ en zijn er artikelen waarvoor je lid moet zijn dan biedt Paul aan
om deze te leveren.
Daan vult aan dat je bij de zienswijze een vraag kan stellen over geluid aan de commissie
MER. De provincie heeft een dossier gemaakt met een aantal artikelen over geluid en deze
stuurt Daan naar Marja ter verspreiding actie Daan
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 22.05 uur.

Volgende reguliere bijeenkomst: woensdag 27 maart 2019 - 20.00 uur
Huijbregts Infra B.V. – Postelsedijk 2B
Bijlagen:
• 1.) Presentielijst KBG 13-02-2019
• 2.) Presentatie KBG 13-02-2019
• 3.) Presentatie Thijs van Dael 13-02-2019

Actiepunten
nr

trekker

actie

voortgang

10

d.d.
2018
08-09

allen

Zie ook actiepunt
16-2018 en 6-2019

11

08-29

Hans/Paul

12

10-03

Paul

16

28-11

VHTAC

17

28-11

Hans

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
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

18

28-11

Hans

1

2019
09-01

Marja

Komt als thema
bijeenkomst op de
agenda –
13 februari 2019
afgerond

11 februari per
mail toegezonden
door Marja –
afgerond

Thema bijeenkomsten met externe
sprekers organiseren voor slagschaduw
en geluid

Nabellen bij de afvallers van KBG om de 13 februari 2019
reden te achterhalen
afgerond
2
09-01
Hans/Paul
Exacte cijfers produceren m.b.t. RDM
13 februari 2019
verbruik van MGW en energieneutraal in afgerond
verhouding tot het project Agro Wind
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3

09-01

Hans/Paul

Informatie geluidsoverlast van de
groene meetpunten per woning
aanleveren

4

09-01

VHTAC

5

09-01

Allen

6

09-01

7

13-02

Daan/Paul
van Limpt
Daan

8

13-02

Daan

Denk aan de Insectenvriendelijke
beplanting bij aanplant nieuwe natuur
Meedenken over een groene buffer aan
de noordkant van het gebied
Voorstel inrichting organisatie en
beheer omgevingsfonds
Opvragen bij de gemeente hoeveel
huishoudens al zelfvoorzienend zijn in
de gemeente RDM
Geluidsartikelen van de Provincie naar
Marja mailen ter verspreiding en
publicatie op de website

11 februari per
mail toegezonden
door Marja –
afgerond

9
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