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Onderwerp

Natuur vernietigd vanwege aanleggen windpark De Pals
Datum

21 april 2020
Ons kenmerk

C2262201/4680360
Uw kenmerk

Geachte heer van Hattem,

-Contactpersoon

Bij brief van 6 april 2020, ingekomen op 6 april 2020, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

A. (Anja) van den Bogert
Telefoon

(06) 18 30 31 15

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

avdbogert@brabant.nl

1. Klopt de berichtgeving het van ED en is de gemeente Bladel inderdaad op
zoek naar 1,5 miljoen euro van de provincie voor de aanleg van zogenaamde
“nieuwe natuur” ter compensatie van het verwoesten van bestaande natuur voor
de aanleg van windpark De Pals?
Antwoord: Nee. De compensatieopgave voor de aantasting en verstoring van
het Natuurnetwerk Brabant door plaatsing van de windturbines bedraagt 8,8
ha. Wij verwijzen hierbij naar het compensatieplan. De kosten hiervan komen
volledig ten laste van de initiatiefnemers van het windpark De Pals.
De gemeente Bladel grijpt dit initiatief aan om zelf in het onderhavige gebied
een deel van het NNB te realiseren. Zoals bekend kan bij de realisatie van het
NNB een beroep worden gedaan op financiering door het Groenontwikkelfonds
(GOB). De gemeente schat in dat deze subsidie ongeveer 1,5 miljoen euro zal
bedragen en draagt zorg voor 50% cofinanciering.

2. Is het college het met de PVV eens dat het volstrekt absurd en ongepast is om
met vele miljoenen euro’s zogenaamde “nieuwe natuur” aan te leggen om zo te
compenseren voor de verwoesting van bestaande natuur voor de aanleg van
een windpark? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Het is een misverstand dat de provincie bijdraagt aan de
natuurcompensatie. Zie antwoord op vraag 1.

Bijlage(n)

-

3. Is het college bereid om toe te zeggen dat Bladel kan fluiten naar de 1,5
miljoen euro voor deze plannen? Zo nee, waarom niet?

Datum

Antwoord: Nee. Zoals in antwoord op vraag 1 is toegelicht, heeft deze
1,5 miljoen euro betrekking op reguliere subsidiering van NNB-realisatie door
de gemeente Bladel en niet op de verplichte compensatie vanwege de realisatie
van het windpark.

Ons kenmerk

21 april 2020
C2262201/4680360

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ing. H.J. van Herk,
programmamanager Natuurontwikkeling
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het
college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal
ondertekend.
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