ì

/'1

(

'

Noordsrôhdo 00

Natuurmonumenten

Poôtbus 9955
1243 ZS 'e-Grevcla¡ld
T (035) 655 9S 33
F (035) 656 31 74

Gemeente Oirschot
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 11
5688 ZG Oirschot

|BAN NL58 |NGB 0€66028524
BIC INGBNL2A

KvK nr. ¿10516730

Datum 3 februari 2017
Behandetd

door Toine Cooijmans
013 5915050

Teletuonnummer

onskenmeú 748lCP7'41001
Naruuryebied Kampina

en Mortelen

onderuerp Plan voor hoge windturbines tussen Kampina en Mortelen

Geacht College,
Hierbij maken Brabants Landschap en Natuurmonumenten hun grote zorgen bij u kenbaar
over het initiatief om hoge windturbines te plaatsen pal tegen het Natura 2000 gebied
Kampina en ¡ngeklemd tussen de natuurgebieden Mortelen en de Kampina. Dit is midden in
het Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Onze organisaties onderschrijven volledig de urgentie om het klimaatprobleem aan te
pakken. Er ligt een enorme opgave wat betreft energiebesparing en de omschakeling naar
duuzame energie. Windturbines maken ook wat ons betreft deel uit van die oplossing.
Windturbines op de goede plek!
Wij onderschrijven op hoofdlijnen het zorgvuldige ruimtelijke beleid dat de provincie NoordBrabant heefr ontwikkeld voor windenergie, vastgelegd in de Verordening Ruimte. Daarin is
een groot zoekgebied aangewezen in het windrijke en grootschalige zeekleigebied van WestBrabant, naast een zone langs de 416 en ruimte voor windturbines op grote middelalare
bedrijventerreinen. Onlangs heefr de provincie bovendien besloten om ook een voozichtige
opening te bieden voor initiatieven buiten deze zoekgebieden, mits natuur en landschap
worden onEien. Daarbij is het verbod op hoge windturbines in waardevolle kleinschalige
cultuurlandschappen overeind gebleven.
Het Groene Woud is bij uitstek als Nationaal Landschap aangewezen op grond van haar
waardevolle kleinschalige cultuurlandschap. Onder aanvoering van de Streekraad van Het
Groene Woud wordt door vele overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder onze
organisaties, al tientallen jaren gewerkt aan het behoud en de versterking van dit kleinschalig
cultuurlandschap. Ruimte voor economische ontwikkeling, mits dit bijdraagt aan behoud en
versterking van dat waardevolle cultuurlandschap, is daarbij het motto.
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Naar onze volle overtuiging doen 150 meter hoge windturbines in het hart van Het Groene
Woud, ingeklemd tussen de natuurgebieden Mortelen en Kampina en paltegen het Natura
2000gebied Kampina, emstig afbreuk aan de landschappelijke -, natuur- en belevingswaarde
in de ruime omgeving.

Wijvezoeken u dan ook dringend om geen medewerking te verlenen aan dit
windturbineplan.
Graag vememen wij uw reactie.
Vriendelijke groet,

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten Midden-Brabant

Jan Baan, directeur Brabants Landschap

cc. Provincie Noord-Brabant, Gemeenteraad van Oirschot, Streekraad Het Groene Woud
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