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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de partiële herziening
inpassingsplan windenergie A16 vast te stellen om een beperkt aantal
ondergeschikte tekortkomingen te repareren, welke zijn geconstateerd na
vaststelling van het provinciaal inpassingsplan windenergie A16 op 28
september 2018. Met de vaststelling hiervan wordt voorzien in : het aanvullen
van de gebruiksregels en het aanpassen van de verbeelding in verband met het
borgen van veiligheid, het regelen van cumulatieve slagschaduw en het
toevoegen van onderhoudswegen.
Het voorstel
1. Overeenkomstig ons voorstel de Partiële Herziening Windenergie A16,
digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipWindA16herz1va01, en de bijbehorende toelichting vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12
van de Wet ruimtelijke ordening;
3. Het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening te bepalen op 10 jaar ingaande direct na de datum van
vaststelling van de partiële herziening van het inpassingsplan.
Aanleiding
Uw Provinciale Staten hebben op 28-9-2018 het provinciaal inpassingsplan
Windenergie A16 vastgesteld. Gebleken is dat er een beperkt aantal
ondergeschikte tekortkomingen kleven aan het plan en de bedoeling van
Provinciale Staten per abuis niet juist in de regels en op de verbeelding is
vertaald.

Deze tekortkomingen kunnen gerepareerd worden met een partiële herziening
van het inpassingsplan. Onderhavig voorstel strekt ertoe het ontwerp van de
partiële herziening provinciaal inpassingsplan windenergie A16 vast te stellen
om de tekortkomingen te repareren.
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Deze reparatie heeft kort samengevat betrekking op: het aanvullen van de
gebruiksregels in verband met het veilig functioneren van een nog te realiseren
windturbine in relatie tot een bestaande windturbine en het aanvullen van de
gebruiksregels in verband met het regelen van cumulatieve slagschaduw. In
verband hiermee wordt tevens de verbeelding aangepast en mede vanwege een
te ruim opgenomen bestemmingsvlak en overdraaicirkel en het toevoegen van
onderhoudswegen bij cluster Klaverpolder
Bevoegdheid
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening Wro artikel 3.26 lid 1 is Provinciale
Staten bevoegd om de partiële herziening van het inpassingsplan vast te stellen.
Gedeputeerde Staten zijn belast met de voorbereiding daarvan.
Doel
Het doel van de partiële herziening inpassingsplan windenergie A16 is het
repareren van enkele ondergeschikte tekortkomingen welke kleven aan het
provinciaal inpassingsplan windenergie A16.
Argumenten
1.1 Externe veiligheid windturbines Nieuwveer.:
Binnen het cluster Zonzeel/Nieuwveer worden aan de oostzijde van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie 2 windturbines mogelijk gemaakt. Eén van
deze 2 windturbines, namelijk turbine B7 zal met de mastvoet op een
afstand van ca. 199 meter van de mastvoet van de bestaande windturbine
De Kroeten worden gerealiseerd. Vaststaat dat windturbine De Kroeten
binnen 4 jaar buiten bedrijf zal worden genomen. Vanwege de korte
onderlinge afstand is het bij oostenwind niet mogelijk om windturbine De
Kroeten en windturbine B-7 gelijktijdig te laten draaien, aangezien dit leidt
tot ernstige dynamische belastingen (turbulentie) op windturbine De Kroeten
die niet zijn voorzien in het ontwerp van de windturbine. Ter voorkoming van
turbulentie op de bestaande windturbine bij de Kroeten zal
sectormanagement toegepast worden. Voor de duur van het gelijktijdig
draaien van deze turbines is het voor het borgen van externe veiligheid
noodzakelijk om nadere regels op te nemen in het provinciaal
inpassingsplan.
Voorstel: Onder artikel 3.4 worden nadere gebruiksregels opgenomen
onder sub c en d, met tevens een aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding –
ev 2’ op de verbeelding.
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1.2 Cumulatieve slagschaduw.
Binnen het windpark A16 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat – uit een
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening- alle inrichtingen die het
inpassingsplan toestaat gezamenlijk maximaal 5 uur en 40 minuten
slagschaduw mogen veroorzaken op gevoelige objecten. Dat is strenger
dan de norm als bedoeld in artikel 3.12 Activiteitenregeling. Gedeputeerde
Staten hebben daartoe maatwerkvoorschriften gesteld. In het kader van
toezicht- en handhavingsstrategie en in verband met het garanderen van een
goed woon- en leefklimaat is besloten deze cumulatieve slagschaduwnorm
van 5 uur en 40 minuten tevens in de planregels van het inpassingsplan te
borgen. Voorkomen dient te worden dat bij splitsing van een
omgevingsvergunning een situatie ontstaat waarin de maatwerkvoorschriften
niet worden vertaald en gecumuleerd meer slagschaduw wordt ervaren dan
5.40 uur. Voor het begrip ‘gevoelige objecten’ zal worden aangesloten bij
artikel 1.1.van het Activiteitenbesluit. In verband hiermee zal onder artikel
3.4 een nadere gebruiksregel worden opgenomen om de norm van
cumulatieve slagschaduw van 5.40 u te borgen.
Voorstel: Onder artikel 3.4 wordt sub e toegevoegd met een nadere
gebruiksregel.

1.3 Draaicirkel windturbine Hazeldonk
Binnen het cluster Hazeldonk is windturbine E2 voorzien op industrieterrein
Hazeldonk. Bij het intekenen van het bestemmingsvlak en de overdraaicirkel
op de verbeelding is ten tijde van de vaststelling van het provinciaal
inpassingsplan van te ruime cirkels uitgegaan. Met onderhavige partiële
herziening worden bestemmingsvlak en draaicirkel voor windturbine E2
conform de uitgevoerde onderzoeken op correcte wijze weergegeven op de
verbeelding.
Voorstel: De verbeelding zal op dit onderdeel voor windturbine E2 worden
gecorrigeerd en aangepast.

1.4 Toegangswegen Klaverpolder
In artikel 8 van het provinciaal inpassingsplan zijn aanduidingsregels
opgenomen. Onder 8.4 en 8.5 zijn regels opgenomen voor
Windparkinfrastructuur 1 respectievelijk Windparkinfrastructuur 2. Binnen de
eerste aanduiding kunnen behalve kabels en leidingen tevens
onderhoudswegen, in- en uitritten en kraanopstelplaatsen voor de bouw en
het onderhoud van de windturbines worden opgericht, terwijl binnen de
tweede aanduiding uitsluitend kabels en leidingen kunnen worden opgericht.
Deze beide aanduidingen zijn weergegeven op de verbeelding.
Voor het cluster Klaverpolder blijkt dat de aanduidingen per abuis op een
onjuiste locatie zijn geprojecteerd.
Voorstel: De verbeelding zal op dit onderdeel voor de windturbines binnen
het cluster Klaverpolder worden aangevuld.
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Kanttekeningen
1. De ontwikkelaars van de bestaande windturbine De Kroeten en windturbine
B7 uit het inpassingsplan zijn bekend met de problematiek van de externe
veiligheid (turbulentie) bij het gelijktijdig draaien van de windturbines bij
oostenwind. De voorgestelde oplossing van ‘sectormanagement’, is
onderwerp van overleg, waarbij het streven is om tot overeenstemming te
komen en een overeenkomst tussen beide partijen met kettingbeding hierover
af te sluiten vóór de uitspraak van de Raad van State. Omdat nu nog niet
vaststaat dat overeenstemming hierover wordt bereikt, zullen nadere
gebruiksregels in artikel 3.4 onder sub c en d in het provinciaal
inpassingsplan worden opgenomen. Onderhavige problematiek is in het
kader van de beroepsprocedure tegen het provinciale inpassingsplan ook
aangevoerd door derden- belanghebbenden. In dat verband is het van
belang dat besluitvorming hierover plaatsvindt vóór de behandeling van de
beroepsschriften ter zitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In dat geval kan de afdeling verzocht worden hierbij haar
uitspraak rekening mee te houden.
2. In het kader van de beroepsprocedure tegen het vastgestelde provinciale
inpassingsplan is onderhavig onderwerp ook aangevoerd. Het is van belang
dat besluitvorming hierover plaatsvindt vóór de behandeling van de
beroepsschriften ter zitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In dat geval kan de afdeling verzocht worden hierbij haar
uitspraak rekening mee te houden.
3. Dit onderdeel maakt geen onderdeel uit van de beroepsprocedure tegen het
vastgestelde inpassingsplan. In verband met het grote risico van een forse
planschade is het essentieel dat deze vergissing zo spoedig mogelijk
hersteld wordt.
4. Dit onderdeel maakt geen onderdeel uit van de beroepsprocedure tegen het
vastgestelde inpassingsplan. Het gaat hier om een tekortkoming welke
eenvoudig en op verzoek van de betreffende ontwikkelaar meegenomen
wordt in onderhavige partiële herziening.
Financiën
Nvt.

Europese en internationale zaken
Nvt.
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Planning
Voorzien is dat PS een besluit nemen medio september 2019 en de partiële
herziening van het inpassingsplan windenergie A16 vaststellen. Het besluit wordt
gepubliceerd en staat open voor beroep. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend kunnen dan hun bezwaar kenbaar maken en beroep indienen
bij de Raad van State.
Het is van belang dat PS de besluitvorming over de partiële herziening niet
uitstellen. Uitstel leidt ertoe dat de tekortkomingen van het provinciaal
inpassingsplan niet worden gerepareerd.
Naar verwachting zullen in het najaar van 2019 de beroepen ingediend tegen
het vastgestelde provinciale inpassingsplan windenergie behandeld worden ter
zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het is van belang dat besluitvorming over de reparatie van het plan plaats heeft
gevonden vóór de behandeling van het beroep bij de Raad van State.
De Afdeling bestuursrechtspraak kan bij de behandeling van de beroepen en de
uitspraak rekening houden met deze besluitvorming. Dit is cruciaal omdat een
deel van de beroepen betrekking heeft op de tekortkomingen van het
inpassingsplan.
Tenslotte is dit van belang om vertraging te voorkomen bij het halen van de
doelstelling van het inpassingsplan. Namelijk; het nakomen van de afspraak van
de provincie en de regionale partners met het Rijk, om 470,5 MW aan
windenergie te realiseren vóór 31 december 2020.
Bijlagen
1. Nota van zienswijze.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer F. Schippers, (073) 680 8417,
fschippers@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevr. G. Toenbreker, gtoenbreker@brabant.nl.
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