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Provinciale Staten van

Geachte Statenleden,

Noord-Brabant
Kopie aan

Via deze memo wil ik u graag informeren over de afspraken tussen exploitanten van
twee windmolens op Nieuwveer naar aanleiding van de Partiële Herziening Windenergie A16 zoals door uw Staten vastgesteld op 13 september 2019.
Ik heb u toegezegd te informeren over borging van afspraken tussen exploitanten
Nieuwveer (1) en na 1 jaar een bericht of de afspraken in de praktijk ook conform
uitpakken (2).

Irene Cortenbach
Rob Heesen
Marc v.d. Ven
Van

drs. H.J.A. van Merrienboer
Telefoon

(073) 681 21 77

Aanleiding
In het inpassingsplan Windenergie A16 is voorzien in de komst van twee windmolens
in het cluster Zonzeel/Nieuwveer aan de oostzijde van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Breda). Dit plan is door uw Staten vastgesteld op 28 september 2018. In de Partiële Herziening (vastgesteld door PS op 13 september 2019) is een planregel opgenomen die voorziet in de voorkoming van ernstige dynamische belastingen (turbulentie) op windturbine De Kroeten.
Eén van deze 2 windturbines, namelijk turbine B-7 zal met de mastvoet op een afstand van ca. 199 meter van de mastvoet van de bestaande windturbine De Kroeten
worden gerealiseerd. Vaststaat dat turbine De Kroeten binnen 4 jaar buiten bedrijf
zal worden genomen. Vanwege de korte onderlinge afstand is het bij oostenwind
niet mogelijk om de Windturbine De Kroeten en de 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.
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. Deze zijn opgenomen in de Partiële Herziening onder artikel 3.4 en
voorzien er in dat de te bouwen windmolen B-7 wordt stilgezet (het zgn. sectormanagement) ter voorkoming van turbulentie op windmolen de Kroeten.
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Stand van zaken
Op 22 oktober 2019 hebben de exploitant van De Kroeten (Eneco Wind B.V.) en de
exploitant van windmolen B-7 (Nieuwveer B.V.), hierna partijen, een overeenkomst
gesloten waarin zij de technische, juridische en financiële aspecten van het sectormanagement geregeld hebben. Daarbij komen partijen overeen dat windmolen De
Kroeten wordt stilgezet indien ontoelaatbare turbulenties dreigen. De exacte condities waaronder De Kroeten wordt stilgezet zijn afhankelijk van het type windmolen
dat op locatie B-7 wordt gebouwd. Indien dat bekend is, zal Nieuwveer B.V. dit aan
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Eneco meedelen. Een onafhankelijk ingenieursbureau zal vervolgens via een zgn. site
compliance studie de omstandigheden bepalen waaronder turbulentie optreedt.
Hieraan zullen beide windmolenleveranciers meewerken. De resultaten worden vastgelegd in een Sector Management Plan.
Dit plan voorziet in een vergoeding door Nieuwveer B.V. voor de verminderde opbrengsten van Eneco B.V.
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Hierbij is, mijns inziens, zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk geregeld dat er
geen ernstig dynamische belastingen zullen optreden op beide windmolens op
Nieuwveer.
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De overeenkomst tussen beide exploitanten geeft mij het vertrouwen dat de gemaakte afspraken zullen worden nageleefd en dat het voorkomen van turbulentie is
geborgd na ingebruikname van B-7. Een toetsing van de afspraken na ingebruikname van B-7 (eind 2021) lijkt mij derhalve overbodig.

Met vriendelijke groet,
drs. H.J.A. van Merrienboer

2/2

