Provincie Noord-Brabant

Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:
Indiener(s):
Naam en telefoonnummer contactpersoon:

1 3 juni 201 8___________________________
Gedeputeerde Van Merrienboer__________
06-18303474 (Erik Bruggink)
06-55686508 (Marc van de Ven)_________

1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

PIP Windenergie A1 6
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Het doel van de bijeenkomst is om PS, nadat GS het ontwerp-PIP hebben vastgesteld, te informeren over de
gemaakte keuzes met betrekking tot het project Windenergie A1 6. Daarbij gaat het o.a. over de
milieueffecten van het voorkeursalternatief, de 28 locaties voor de plaatsing van windmolens en de borging
van lokale participatie. Ook zal uitleg worden gegeven over het planproces en de samenwerking met
gemeenten, ontwikkelaars en omwonenden. Op dit tijdstip zijn ook de zienswijzen bekend die mogelijk
aanleiding zijn om het ontwerp-PIP te wijzigen.
Naast het informerende deel wil de gedeputeerde graag met PS in gesprek over het PIP ter voorbereiding
op een plenaire behandeling in PS. PS hebben eerder aangegeven belang te hechten aan het minimaliseren
van overlast van geluid en slagschaduw en de borging van lokale participatie. In deze bijeenkomst is er
meer gelegenheid om kennis te nemen van de maatregelen die zijn getroffen.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Om PS en GS in de gelegenheid te stellen met elkaar in gesprek te gaan over het PIP Windenergie A1 6
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

ū Informerend
ū Informatiebijeenkomst
ū Expertmeeting
ū Rondetafelgesprek
ūOordeelsvormend
KI Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Vanaf 19 juni ligt het ontwerp-PIP voor 6 weken ter inzage. Conform planning gaan GS in haar vergadering
van 21 augustus 201 8 over tot het vaststellen van ontwerp-PIP waarna er een PIP aan PS wordt voorgelegd.
Om de tijdige uitvoerbaarheid van het project te halen is het zeer wenselijk dat PS op 28 september een
besluit nemen over het PIP. De themabijeenkomst zou daarom op 14 september geagendeerd moeten
worden.
Gelet op de impact van het project en de betrokkenheid van PS hierbij is het wenselijk om de bijeenkomst 90
minuten te laten duren. De idee is om vanuit ambtelijke zijde een technische toelichting te geven op het
project en het PIP en vervolgens de leden van PS de gelegenheid geven om vragen te stellen en met elkaar
en met de gedeputeerde in gesprek te gaan.
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