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Definitief verslag VHTAC – 8e klankbordgroep bijeenkomst 23 april 2019 door Marja de Bruin 

 

 

Definitief verslag 8e klankbordgroep (KBG) bijeenkomst Agro Wind Park Reusel  

23 april 2019 – 20.30 tot 22.00 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. 

Op verzoek van de klankbordgroep leden van de hengelsportvereniging Bladel vindt deze 

bijeenkomst plaats op dinsdagavond i.p.v. de gebruikelijke woensdagavond– zij zijn niet 

aanwezig. 

2. Mededelingen / vragen n.a.v. de 7e klankbordgroep bijeenkomst van 13 februari/ 

openstaande actiepunten: 

De aanwezige leden klankbordgroep hebben geen vragen naar aanleiding van het vastgestelde 

verslag van de vorige bijeenkomst. 

 

Openstaande actiepunten: 

Actiepunt 12-2018: Paul heeft via Pondera vernomen dat gerealiseerde windparken niet 

gecontroleerd worden aan de hand van de gegevens vanuit het MER. Het MER geeft een 

bandbreedte aan waarbinnen de uiteindelijk gekozen turbines moeten voldoen. Voor deze 

definitieve turbine keuze vraagt de bouwer een vergunning aan bij de gemeente. Deze 

gegevens vanuit de bouwvergunning worden na realisatie gecontroleerd op naleving.  

Actiepunt 4 en 5 2019: nemen we op in het natuurcompensatieplan. Op 1 mei zitten alle 

partijen (gemeente – WP Agro-Wind Reusel B.V. – Pondera/bureau Waardenburg) aan tafel bij 

de Provincie en wordt er hopelijk een uitspraak gedaan over de hoeveelheid ha 

natuurcompensatie. Daarna volgen gesprekken met grondeigenaren en komt het 

natuurcompensatieplan ter informatie naar de klankbordgroep. 

Actiepunt 7 en 8 2019: Marja zal Daan mailen en verzoeken om opvolging  

 

3. Ingekomen stukken: 

Uitnodiging bijeenkomst grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen op 7-9-11–14–15 

mei, voor informatie bijeenkomsten en een zon- en windsafari. 

Iedereen kan zich individueel aanmelden via www.zonenwindindekempen.nl/meedoen  

Naar aanleiding van deze uitnodiging ontstaat er een discussie waarom de gemeente RdM niet 

meer aan tafel zit bij de klankbordgroep. Met name voor Clémence Roosen is dit volgens de 

KBG een gemiste kans. Zover wij weten bestaat de opdracht van Clémence uit het bevorderen 

van de communicatie tussen de verschillende belangen groepen bij het project Agro Wind. 

Maar de exacte opdracht is door de gemeente verstrekt en inhoudelijk niet bekend bij de KBG. 

Vanuit de KBG wordt het zeer op prijs gesteld als Clémence deel neemt aan de KBG.  

Vanuit dorpsbelang zal hierover gecommuniceerd worden met de wethouder. 

Bewoners van de Peel geven aan dat Clémence toezeggingen heeft gedaan voor gesprekken 

met hen maar dat er alleen gesproken is met het kernteam en niet met de individuele 

bewoners. Henk Scheris (Dorpsraad Reusel) neemt dit mee in zijn communicatie met de 

wethouder actie Henk. 

 

 

http://www.zonenwindindekempen.nl/meedoen
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4.  Gebiedsfond, status en voortgang: 

De rol van Dorpsraad is meedenken en bewaken van het goed doorlopen van processen. M.b.t. 

het gebieds-/omgevingsfonds willen zij meedenken over kaders en randvoorwaarden, 

vooruitlopende op de realisatie van het windmolen park.  

Voor de Dorpsraad staat het nog niet vast dat de windmolens er komen. 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente waarin verkennend is gesproken over 

de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de gemeente binnen het gebiedsfonds.  

Er is in Reusel-De Mierden al een beoordelingscommissie voor subsidie aanvragen, mogelijk 

kan dit als voorbeeld dienen voor het omgevingsfonds. Ook de input welke door Hans Kursten 

is aangeleverd ‘Concept Fondsreglement Omgevingsfonds Windparken Deil en Avri’ geeft 

goede en bruikbare richtlijnen volgens de Dorpsraad. Hans mailt dit reglement ook naar de 

gemeente, alle KBG leden hebben deze informatie op 24 april van Marja ontvangen          

actie Hans 

Gemeente buigt zich nu over een eerste conceptversie voor RDM en legt dat voor aan 

Dorpsraad. Vervolgens gaat de Dorpsraad in overleg met de initiatiefnemers (8 mei) en de 

bewoners van de Peel om zo gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. 

Volgens planning kan de ontwerpvergunning afgegeven worden in juli 2019, dan moet ook het 

plan van aanpak omgevingsfonds gereed zijn. 

5. Toelichting en vragen m.b.t. de stukken van de vergunning aanvraag: 

Sinds 11 maart ligt de vergunning ter inzage en zijn alle stukken openbaar. 

Een aantal leden van de KBG vindt dat de visualisatiefoto’s te weinig onderscheid tonen tussen 

de hoge en lage turbinevariant  Ter plekke wordt een aantal foto’s getoond en de verschillen 

tussen de hoge en lage turbinevariant worden getoond. Er is verder geen behoefte aan verdere 

uitleg van de stukken. 

 

6. Nut – noodzaak - verwachtingen over de rol van de klankbordgroep: 

Voor een gedeelte van de KBG leden is de verwachting uitgekomen en zijn zij tevreden. Voor 

een ander deel van de KBG leden is het (nog) niet bevredigend, worden niet gehoord en 

zoeken een podium waar zij wel terecht kunnen met hun zorgen.  

Na vergunning verlening breekt er een nieuwe fase in het proces waardoor er waarschijnlijk 

meer ruimte binnen de KBG is voor een gesprek en gezamenlijk optrekken. 

Onderwerpen komen aan bod als: 

- Opzet en invulling van het Omgevingsfonds 

- Uitwerking Bouw- en verkeersafhandeling tijdens de bouwperiode 

- Invulling Natuurcompensatie en landschappelijke investering 

 

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt: 

Daarvan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 22.00 uur. 

 

 
 

Volgende klankbordgroep bijeenkomst: woensdag 3 juli 2019 - 20.00 uur 
                                                       Huijbregts Infra B.V. – Postelsedijk 2B 
 

 
 

Bijlage: 
• 1.) Presentielijst KBG 23-04-2019 
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Actiepunten 
 

nr d.d. trekker actie voortgang 

 2018    

10 08-09 allen Met de achterban het concept 
participatie plan bespreken en bij het 

secr. VHTAC input aanleveren op 
diverse punten 

Zie ook actiepunt 
16-2018 en 6-2019 

12 10-03 Paul Pondera vragen naar controle van de 
MER uitkomsten na realisatie  

23 april 2019 
afgerond 

16 28-11 VHTAC Informeren naar praktijkvoorbeelden en 
bijeenkomst organiseren t.b.v. brede 

deelname aan het participatieplan  

Volgt als meer 
duidelijkheid is 

over het 
omgevingsfonds 

18 28-11 Hans Thema bijeenkomsten met externe 

sprekers organiseren voor slagschaduw 
en geluid  

Wordt voor 3 juli 

uitgenodigd 

 2019    

4 09-01 VHTAC Denk aan de Insectenvriendelijke 

beplanting bij aanplant nieuwe natuur 

Wordt opgenomen 

in het natuur- 
compensatieplan 

5 09-01 Allen Meedenken over een groene buffer aan 
de noordkant van het gebied 

Wordt opgenomen 
in het natuur- 

compensatieplan 

6 09-01 Daan/Paul 

van Limpt 

Voorstel inrichting organisatie en 

beheer omgevingsfonds 

23 april op de 

agenda 

7 13-02 Daan Opvragen bij de gemeente hoeveel 

huishoudens al zelfvoorzienend zijn in 
de gemeente RDM 

23 april - Marja 

heeft op 29 april 
met Daan gemaild 

8 13-02 Daan Geluidsartikelen van de Provincie naar 
Marja mailen ter verspreiding en 
publicatie op de website 

23 april – Marja 
heeft op 29 april 
met Daan gemaild 

9 23-04 Henk Bij de wethouder informeren naar de rol 
van Clémence en het verzoek 

neerleggen om haar aan te laten sluiten 
bij de KBG 

 

10 23-04 Hans Concept Fondsreglement 
Omgevingsfonds Windparken Deil en 

Avri naar gemeente mailen 

26 april afgerond 

     

     

 


