
Zakelijke beschrijving inhoud anterieure overeenkomst Windenergie A16 Waaijenberg 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (‘de Provincie’) hebben op 30 mei 2018 een overeenkomst 
gesloten, als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), met de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Waaijenberg B.V. (‘de Initiatiefnemer’) inzake de 
grondexploitatie en ontwikkeling van windenergie langs de A16.  
 
Project en locatie 
De overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van Windenergie A16, deelgebied Hazeldonk, 
bestaande uit  1 windturbine (‘het Project’) conform het (ontwerp) provinciaal inpassingsplan (PIP) 
Windenergie A16. Het exploitatiegebied waarop de overeenkomst betrekking heeft, betreft de 
percelen kadastraal bekend als Zundert Sectie R, no. 468. 
 
Hoofdlijnen van de overeenkomst 
De overeenkomst bevat op hoofdlijnen de volgende afspraken: 
- De Initiatiefnemer ontwikkelt, realiseert en beheert onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn 

rekening en risico het Project met inachtneming van het PIP en de te verlenen 
(omgevings)vergunningen; 

- De Provincie spant zich in om, met inachtneming van het publiekrechtelijke kader en haar 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheden, de benodigde planologische en vergunningsprocedures 
te doorlopen, waaronder de vaststelling van het PIP en het verlenen van de 
(omgevings)vergunningen; 

- Het in de overeenkomst bepaalde laat de bevoegdheden van de Provincie voor wat betreft de 
uitoefening van haar publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden onverlet; 

- De Initiatiefnemer betaalt aan de Provincie een vergoeding van een deel van de exploitatiekosten 
evenredig aan het aantal aangevraagde windturbines, zijnde €69.366 per windmolen (op basis van 
nacalculatie maximaal vermeerderd met € 5000 per windmolen); 

- Eventuele planschade die voortvloeit uit de vaststelling van het PIP, komt voor rekening van de 
Initiatiefnemer; 

 
Terinzagelegging 
Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt de zakelijke beschrijving van de 
inhoud van deze anterieure overeenkomst ter inzage. U kunt de zakelijke beschrijving op werkdagen 
inzien bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch op de daar geldende 
openingstijden. 
 
Status zakelijke beschrijving 
Tegen de gesloten overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud hiervan, kunnen geen 
zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend. 
 
 
 


