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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 19 december 2017;
gelezen de opinienota windenergie in het zuiden van Reuselwaarin o.a. de raad gevraagd wordt een
voorkeursscenario te kiezen voor windmolenontwikkeling in het zuiden van Reusel en daarbij
tenminste de met name in die nota genoemde randvoon¡vaarden mee te geven;
gehoord de beraadslaging;

overwegende dat:
a.
de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC), initiatiefnemer, c.q. het college van
burgemeester en wethouders vroegtijdig een voorlopige mening vragen over eventuele
verdere onderzoeken en planvoorbereiding voor de realisering van een nog nader te bepalen
windmolenopstelling in het zuiden van Reusel;
het initiatief tegen de achtergrond van de regionale en lokale klimaatdoelstelling
b.
"energieneutraal in 2025" in de basis waardering verdient;
het initiatief verder waardering verdient doordat inwoners en ondernemers dit uit eigen
c.
beweging en in onderlinge samenwerking hebben opgepakt en willen verwerkelijken;
d.
beoordeling en weging van komende onderzoeken pas later kan plaatsvinden en wel in het
kader van eventueel volgende bestemmingsplan- en andere procedures en in samenhang met
het zich dán manifesterende maatschappelijk draagvlak bij inwoners, buurgemeenten,

e.

terrein beheerders e.a.

;

de raad bij het nu innemen van een initiële grondhouding geen voorschot mag en kan
nemen op die uiteindelijke beoordeling en weging in de vorm van een formele eindbeslissing
(o.a. wijziging bestemmingsplan);

van mening dat:
a. een initiatief als dit in velerlei opzicht betekenisvol geacht moet worden: planologisch,
ruimtelijk, landschappelijk, functioneel, milieutechnisch, logistiek en daarmee maatschappelijk;
b. de schaal ervan in termen van duurzaam opgewekte energie een regionale en subregionale

c.
d.

betekenis heeft;
het maatschappelijk draagvlak dat initiatiefnemer Vereniging HTAC nastreeft voor het
gemeentebestuur van groot belang zal zijn bij de uiteindelijke besluitvorming;
een zo hoog mogelijk energieopwekkingsrendement geen prioritaire doelstelling mag zijn;

spreekt uit:
als voorkeursscenario te kiezen voor scenario B;

verzoekt het college:
naast in de opinienota door het college aangegeven randvoonrvaarden de navolgende kaders en
(rand)vooruvaarden in acht te nemen tijdens de voorbereiding van definitieve besluitvorming:
a.

er is aandacht voor inpassing in de regionale MRE-strategie en voor kaders van de provincie;

b.

er vindt een goede toetsing plaats in het bijzonder v.w.b. flora en fauna;

c.

onderzocht wordt een substantiële aanvullende landschappelijke inpassing, misschien via
dotatie aan een duurzaamheidsfonds (voorbeeld Moerdijk);

d

er

is

zekerheid over de sloop van de bouwwerken na afloop van een vooraf concreet

benoemde levensduur;

e

er wordt act¡ef íngezet op goede afspraken c.q. kaders gesteld door en met o.a.

Kempengemeenten waardoor potentiële energiebedrijven niet tussen verschillende initiatieven
kunnen gaan shoppen met als resultante dat de realisering van dit of andere initiatieven juist
weer in gevaar komen.

f

er is maximale inzet op en zorgvuldigheid van communicatie door of namens initiatiefnemer en
gemeentebestuur met inwoners en belanghebbenden, met omliggende gemeenten, instanties,
terreinbeheerders en andere betrokkenen;

g

voor inwoners van de gemeente en eventuele maatschappelijke partners (bv MRE/Brainport)
is er de mogelijkheid financieel, direct of indirect te participeren, zodat de gemeenschap van
m.n. Reusel-De Mierden naast de lasten ook lusten kan ervaren;

h.

er wordt actief ingezet op onderzoek van diverse uitvoeringsscenario's, waarbij inzicht wordt
gegeven in:
- de respectievelijke energieopwekkingsrendementen;
- de voor de omgeving belangrijke fysieke kenmerken waaronder begrepen hoogte t.o.v.
bestaand maaiveld, spanwijdten, noodzaak of wenselijkheid en mate van verlichting;
- de mate waarin de meningen van de inwoners, terreinbeheerders en andere
belanghebbenden van het gebied Reusel-zuid zijnlworden meegenomen;

en gaat over tot de orde van de dag
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