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Toezegging
Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om een overzicht te overleggen van
publieke initiatieven van windmolen die de laatste tien jaar zijn geweigerd binnen
de witte gebieden zoals die op de kaarten met restricties voor het plaatsen van
windturbines (hyperlink) zijn aangegeven.
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Aanleiding
Tijdens de themabijeenkomst Landschappelijke inpassing windmolens en locaties
windturbines op 17 februari 2017 is bovenstaande toezegging gedaan door de
gedeputeerde Ruimte en Financiën. Tijdens de themabijeenkomst werden kaarten
besproken waarop beperkingen op gebied van milieu en veiligheid en het Natuur
Netwerk Brabant werden weergegeven.

Bijlage(n)

-

Overzicht geweigerde initiatieven
Onderstaande overzicht van geweigerde initiatieven betreft in alle gevallen een
weigering van een verzoek voor het opstellen van een provinciaal inpassingsplan
(PIP). In de periode dat deze verzoeken speelden, kwam in de regio West-Brabant
het regionale windbod tot stand. Voor initiatieven voor windenergie op locaties die
geen onderdeel uitmaken van het regionale windbod, maar wel in West-Brabant zijn
gelegen, zijn wij voornemens geen PIP op te stellen, zolang er zicht is op het
behalen van het windbod Wind op Land 2020.
Daarnaast voldoen de meeste van deze initiatieven niet aan ons windenergiebeleid,
zoals opgenomen in de Verordening ruimte (Vr).
Het gaat om de volgende geweigerde initiatieven:
• Windpark Zonzeel, gemeenten Moerdijk/Drimmelen, 4 windturbines. Wordt niet
voldaan aan minimale clustering van 8 windturbines in zoekgebied voor
windenergie (2010).
In het kader van de PIP A16 zijn deze locaties thans weer in beeld;
• Windpark Andelsche Heide, gemeente Woudrichem, 5 windturbines. Gelegen
buiten het zoekgebied voor windenergie (2010);
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•

•

Windpark A17 Noordhoek, gemeente Moerdijk, 4 windturbines. Wordt niet
voldaan aan minimale clustering van 8 windturbines in zoekgebied voor
windenergie (2010);
Windpark Zonzeelsche polder, gemeente Drimmelen, 14 turbines. Initiatief is
gelegen binnen zoekgebied en voldoet aan ruimtelijke voorwaarden op grond
van ons beleid. Locatie maakt geen onderdeel uit van regionale windbod
(2011).
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PS is destijds op de hoogte gesteld van de verzoeken en het afwijzingsbesluit van
GS.
Waarom restricties
Op bovengenoemde kaarten zijn de technische beperkingen voor het realiseren van
windturbines opgenomen. Dat betekent niet dat plaatsing van de windturbines in de
‘witte gebieden’ zonder meer aanvaardbaar is. De kaart geeft immers de
onmogelijkheden weer, niet de mogelijkheden.
Voor plaatsing van windturbines gelden ook randvoorwaarden op grond van de
Structuurvisie ruimtelijke ordening (Svro) en de Vr. Zo zijn er ruimtelijke
voorwaarden, onder meer ten aanzien van clustering van een minimaal aantal
windturbines. Voor de gebieden die liggen buiten het ‘zoekgebied voor
windturbines’ in West-Brabant geldt tevens en dat een initiatief passend moet zijn in
het landschap, gekeken naar de aard en schaal van het landschap, en aanwezige
gebiedswaarden- en kwaliteiten. Bovenstaande voorwaarden vragen om maatwerk.
In de gebieden buiten het zoekgebied dient tevens sprake te zijn van
maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent dat het om initiatieven van onderop
moet gaan, dat voor, door en met omwonenden en de samenleving wordt
ontwikkeld. Deze voorwaarde is specifiek in de Verordening ruimte opgenomen.
Het bepalen van de aanvaardbaarheid van een initiatief voor windenergie is in
eerste instantie een bevoegdheid van gemeenten. Door deze gemeenten worden wij
doorgaans middels ambtelijk overleg in een vroegtijdig stadium betrokken bij
mogelijke initiatieven voor windenergie. Hier komt de vraag over ruimtelijke
aanvaardbaarheid op grond van ons beleid al aan bod. Verschillende initiatieven
hebben hierdoor de status van bestemmingsplan nooit bereikt. Hierover is niks
vastgelegd.
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