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Nieuwsbrief Windenergie A16 

Dit is de eerste Nieuwsbrief over Windenergie A16. In deze Nieuwsbrief worden de ontwikkelingen 

rond de komst van windenergie langs de A16 op de voet gevolgd.  

U ontvangt deze nieuwsbrief eenmalig. Wilt u in de toekomst nieuwe uitgaven van de nieuwsbrief 

blijven ontvangen, meld u dan aan via de website van de provincie: 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie 

 

 

Achtergrond 

Om in 2020 zo’n 14% van het energiegebruik in Brabant duurzaam te kunnen opwekken, hebben de 

provincie, gemeenten en rijk afspraken gemaakt over windenergie. De gemeenten Breda, Drimmelen, 

Moerdijk en Zundert hebben aangegeven dat het gebied aan weerszijden van de A16 geschikt is voor 

minimaal 100 megawatt aan windmolens. Het is nog niet bekend om hoeveel windmolens het gaat en 

waar ze precies worden geplaatst. 

 

De provincie is regisseur van de juridisch/ planologische procedures die nodig zijn om te komen tot de 

plaatsing van windmolens. Deze procedures duren tot eind 2018, waarna de windmolens gebouwd 

kunnen worden. Eind 2020 moeten ze klaar zijn om energie op te wekken.  

 

Daarnaast is het heel belangrijk dat er windenergie wordt ontwikkeld waar de gemeenschap profijt van 

heeft. Naast de procedures van de provincie, stelden de gemeenten sociale randvoorwaarden op. 

Hiermee wordt sociale participatie mogelijk. In een volgende nieuwsbrief krijgt dit meer  aandacht. 

 

 

Procedures in 

2016 

 

 

De procedures in 2016 

In 2016 zal de nadruk liggen op het maken van Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en een Milieu 

Effect Rapportage (MER). Dit zijn voorlopers om te komen tot een Provinciaal Inpassings Plan (PIP). 

In de PIP wordt bepaald waar windmolens kunnen worden gebouwd.  

 

Mei/ juni 2016 

In mei en juni zijn er verschillende bijeenkomsten om van betrokken organisaties te horen wat hun 

mening is over het landschap rond de A16. Daarbij komen niet de mogelijke plaatsen van eventuele 

windmolens aan bod, maar ligt de nadruk op de landschapsvisie. Welke aspecten zijn belangrijk om te 

bekijken? Waar moet op worden gelet? Denk bijvoorbeeld aan historisch waardevolle gebieden, 

bijzondere flora en fauna en wellicht andere mogelijkheden van energieopwekking.  

 

Juli 2016 

De verzamelde informatie wordt verwerkt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de NRD. 

Gedeputeerde Staten van de provincie stellen deze in juli vast. Als de nota is vastgesteld, wordt hij ter 

inzage gelegd. Dan kunnen alle betrokkenen hun zienswijze op de nota naar de provincie sturen. 

Ook wordt vlak voor de vakantie een windsafari georganiseerd. U kunt mee met een excursie naar een 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie


 

windmolen in bedrijf en zo ervaren welke impact een windmolen in de directe omgeving heeft. 

 

September 2016 

Begin september worden er informatieavonden gehouden. Ook de gemeenteraden van de vier 

gemeenten worden dan bijgepraat. Tijdens deze informatieavonden wordt gesproken over de NRD en 

de vervolgprocedures. Ook zal in 3D gesimuleerd worden welk effect windmolens hebben.  

Begin september is de laatste mogelijkheid om nog een zienswijze in te dienen over de NRD. 

 

Oktober 2016 

Halverwege oktober neemt GS een besluit over de NRD. Als de NRD definitief is vastgesteld, wordt 

gestart met het volgende onderdeel van de procedure: het Milieu Effect Rapport, de MER. Hierin wordt 

uitgewerkt wat in de NRD staat aangekondigd. De MER-procedure begint in november 2016.  
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start gesprek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Provincie start gesprek over windenergie langs de A16 

Vóór de zomer houdt de provincie over de geplande opwekking van windenergie langs de A16 in twee 

fases gesprekken met betrokkenen zoals bewonersgroepen. De provincie wil zoveel mogelijk 

informatie verzamelen die dient om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op te stellen.  

 

Via dorpsraden, energiecoöperaties en andere organisaties, vraagt de provincie om meningen en 

ideeën voor de ontwikkeling van het gebied rond de A16. Deze inbreng worden verzameld en 

verwerkt. Dat gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.  

 

Eerste bijeenkomsten 

De eerste bijeenkomsten worden gehouden op 24 en 26 mei. Op 24 mei kunnen organisaties uit 

Moerdijk en Drimmelen meepraten, op 26 mei wordt de avond gehouden voor organisaties uit Breda 

en Zundert. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het landschap van de A16 van alle kanten bekeken. 

Uiteraard speelt het opwekken van duurzame energie de hoofdrol. Alle aspecten van het landschap 

komen aan bod, ook windenergie. 

 

Tweede bijeenkomsten 

Ook tijdens de tweede serie bijeenkomsten kunnen organisaties meepraten: op 21 juni uit Drimmelen 

en Moerdijk; op 23 juni uit Breda en Zundert. Tijdens deze bijeenkomsten staan de mogelijkheden van 

windenergie in het gebied rond de A16 centraal. Organisaties die meededen aan de eerste 

energiebijeenkomst ontvangen een uitnodiging voor de tweede bijeenkomst. 

 

Informatie voor NRD 

De informatie die de provincie verzamelt tijdens deze vier bijeenkomsten, is input voor de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau, de NRD. In de NRD staat wat belangrijk is om te onderzoeken voor de 

MER, de Milieu Effect Rapportage. Op basis van die MER wordt een PIP, een Provinciaal 

InpassingsPlan gemaakt. Dit zijn officiële stappen in de (juridisch/ planologische) procedures die nodig 

zijn om te komen tot goede afwegingen en gedegen besluiten bij de vergunningverlening voor de 

plaatsing van windmolens. Tijdens deze procedure voor de MER en het PIP zal het gesprek verder 



 

 

 

 

 

gevoerd worden met alle betrokkenen, zoals bewoners en ondernemers in het gebied. Dan zal ook ter 

sprake komen hoe en waar precies de energie wordt opgewekt. 

 

 

Wat is de 

Notitie 

Reikwijdte 

en 

Detailniveau 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau: wat is dat?  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het eerste onderdeel in de planologische procedures 

om veranderingen in het landschap te regelen. Een NRD wordt opgesteld vóórdat een MilieuEffect 

Rapport (MER) wordt gemaakt. 

 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt afgebakend waar het onderzoek voor de MER zich op 

moet richten. DE NRD is dus eigenlijk het voorstel voor onderzoek van de Milieueffecten. 

De NRD gaat over: 

- reikwijdte: welke zone en bijzondere locaties worden straks onderzocht,  

 welke alternatieven zijn er, welke milieuaspecten worden meegenomen?  

- detailniveau: hoe uitgebreid worden thema’s onderzocht, en op welke manier? 

 

Procedure  

Het inwinnen van zienswijzen en het raadplegen van adviseurs en bestuursorganen is belangrijk bij 

het maken van de NRD. De informatie van de betrokkenen wordt vastgelegd en meegenomen bij de 

verdere procedures. 

De NRD wordt vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Na deze vaststelling kunnen 

betrokkenen reageren in een zienswijze. Dit leidt tot een rapportage Zienswijze NRD (een reactienota). 

Ook deze Zienswijze NRD wordt weer vastgesteld door GS. Betrokkenen ontvangen een reactie van 

de provincie wat er met de zienswijze wordt gedaan. De stukken worden ook gepubliceerd. 

 

Landschapsvisie 

In NRD wordt sterk gekeken naar een landschappelijke benadering met een focus op ruimtelijke 

kwaliteit. De landschapsvisie is een bouwsteen voor de uiteindelijke locatiekeuze in 

voorkeursalternatieven zoals ze in de MER zullen komen. De landschapsvisie is geen aanzet tot het 

stapsgewijs tot uitvoering brengen van alle planelementen. Het is een onderdeel van de NRD die tot 

verdere bespreking en vaststelling moet leiden. 

 

Wat hoort er niet bij 

Het opstellen van de voorwaarden voor sociale participatie maakt geen deel uit van het project. De 

verantwoordelijkheid voor de sociale randvoorwaarden ligt bij de vier betrokken gemeenten Breda, 

Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Ook het maken van vervolgafspraken over sociale participatie is een 

zaak van gemeenten, projectontwikkelaars, energiecoöperaties en burgers. 
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Delta Innovation Days: Energie naar de samenleving 

In het weekend van 27, 28 en 29 mei zijn in Bergen op Zoom de Delta Innovation Days. Tijdens dit 

evenement staat een aantal kubussen op de Markt. Eén van deze kubussen staat in het teken van de 

energietransitie, met specifieke nadruk op windenergie langs de A16 en mogelijkheden voor de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op safari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende 

nieuwsbrief? 

 

 

Vragen? 

samenleving hieraan mee te doen, de zogeheten sociale participatie. 

 

De kubussen maken deel uit van Brabant als Living Lab. Dat betekent dat alle informatie die de 

bouwers tijdens de openstelling vergaren, wordt meegenomen bij verdere beleidsvorming. Ga hier dus 

in gesprek met elkaar en met medewerkers van provincie en gemeenten. 

 

Openingstijden 

De kubus over energie is voor publiek geopend op: 

Vrijdag 27 mei: 14.00 - 21.00 uur  

Zaterdag 28 mei: 12.00 uur - 20.00 uur  

Zondag 29 mei: 12.00 uur  - 21.00 uur  

 

 

Op windsafari 

Wilt u zelf eens ervaren hoe de wind waait onder een windmolen? Wilt u luisteren naar de draaiende 

wieken van een moderne windmolen? Of wilt u met eigen ogen zien hoe de schaduw van een 

windmolen er uit ziet? 

 

In juli 2016, vlak vóór de schoolvakanties, houdt de provincie een windsafari. Tijdens deze safari kunt 

u mee naar een windmolen in bedrijf. Deskundige windmolenkenners vertellen u graag over allerlei 

aspecten van windmolens en laten u ervaren welke invloed een windmolen heeft op zijn directe 

omgeving. 

 

Opgeven 

Wilt u mee met deze safari? Het aantal deelnemers dat mee kan met deze safari is beperkt. Geef u 

dus zo snel mogelijk op, want vol is vol. U kunt een mail sturen naar windenergieA16@brabant.nl. U 

hoort eind juni hoe de organisatie verder verloopt. 

 

 

Ook de volgende nieuwsbrief ontvangen? 

Iedereen die betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen van windenergie bij de A16, kan zich abonneren 

op de nieuwsbrief. Aanmelden: 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?  

Stuur dan een mail naar windenergieA16@brabant.nl 

 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie



