
 
Geachte Raadsleden en College,  

Het is alweer zo’n 4 jaar geleden dat we zijn gestart met ons burgerinitiatief. Na een periode van 

draagvlak krijgen in de directe omgeving hebben wij in de zomer van 2017 een verzoek ingediend 

voor planologische medewerking. We hebben niet direct een vlekkeloze start gehad, voor 

sommigen zelfs een valse start, maar we hebben heel hard gewerkt om het beter te doen en tot 

een goede uitwerking te komen. 

Ons doel was en is nog steeds een verduurzaming van onze bedrijfsvoering, onze buurt, ons dorp 

en onze gezamenlijke toekomst. Het uitgangspunt hierin is altijd geweest dit samen te doen. Niet 

wachten tot een ander komt en dat een ander beslist, maar zelf de uitdaging aangaan. 

Er is veel werk verzet en veel onderzoek verricht. Belangrijke zaken zoals geluid, slagschaduw, 

vogels, vleermuizen en andere effecten zijn onderzocht, beoordeeld en daar waar nog twijfel was, 

is het nogmaals onderzocht. Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen in de plannen. 

Op een constructieve manier hebben wij samen met de ambtenaren van de gemeente en de 

provincie invulling gegeven aan de voorwaarden die jullie aan ons initiatief hebben gesteld. Al de 

afspraken hierover zijn in de anterieure overeenkomst met de gemeente vastgelegd. 

Ik noem de belangrijkste kort: 

• Een substantiële investering in het landschap en in natuurcompensatie waarbij ook nieuwe 

natuur ter versterking wordt toegevoegd; 

• Een forse jaarlijkse bijdrage aan het leefbaarheidsfonds ten behoeve van omwonenden en 

overige inwoners van Reusel-De Mierden en waarover de omgeving zelf kan beslissen; 

• Een uitgewerkt participatieplan met de mogelijkheid tot directe financiële participatie in 

het windpark voor alle inwoners van Reusel-De Mierden. 

• Communicatie met de omgeving en belangengroepen middels de klankbordgroep, 

informatiebijeenkomsten, de nieuwsbrief en via onze website; 

• En na afloop van maximaal 25 jaar wordt het windpark netjes opgeruimd. 

Geachte Raad, het heeft allemaal langer geduurd dan we ons vier jaar geleden hadden 

voorgesteld. Achteraf is dat toch goed geweest. Het heeft gezorgd voor een beter onderbouwd 

plan, diepgaander onderzoek en een zorgvuldige procedure. 

Wij maken tijdens de commissievergadering van 24 oktober 2019 geen gebruik van het inspreek-

recht en namens de 29 leden van de vereniging VHTAC wens ik u veel wijsheid bij uw beslissing. 
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