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Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16

18 augustus 2020
Documentnummer

GS: 4739600

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 18 augustus 2020 – 71 /
20A.
overwegende dat:
het inpassingsplan WindenergieA16 bij besluit van 28 september 2018
is vastgesteld;
de partiële herziening van het inpassingsplan WindenergieA16 bij
besluit van 13 september 2019 is vastgesteld;
naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 22
juli 2020 er gebreken hersteld dienen te worden;
het herstel van de gebreken is verwoord in het Statenvoorstel 71 / 20A,
hetgeen leidt tot wijzigingen van de verbeelding, de regels en de
onderbouwing van het inpassingsplan en de partiële herziening van het
inpassingsplan;
kennis is genomen van de memo ‘nadere Motivering aanvaardbaarheid

cumulatieve slagschaduw op de gronden van Boomkwekerij De
Laarakker en Stal De Krochten VOF’;
-

-

-

kennis is genomen van de memo ‘Slagschaduw op gronden appellanten
(R.O. 47.5)’ als het onderzoeksverslag naar de cumulatieve
slagschaduw op de gronden van Boomkwekerij De Laarakker en Stal
De Krochten VOF’;
in deze memo’s met bijlagen voldoende is onderbouwd dat de toename
van cumulatieve slagschaduw op de betreffende bedrijfspercelen, vanuit
een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is;
artikel 3.26 van de Wro aan Provinciale Staten de bevoegdheid geeft
de gebreken in beide plannen te herstellen;
de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
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besluiten:
1. Vaststellen van het Herstelbesluit Windenergie A16 als volgt:
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-

vaststellen van de wijzigingen genoemd onder sub a. en b. in ip
Windenergie A16 en het aangepaste plan ter beschikking stellen met
planidn NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va02 als volgt:
a. aan artikel 3.2 (bouwregels) wordt sub n toegevoegd voor het
beperken van de schuifruimte (conform voorstel)
b. de Verbeelding wordt aangepast (conform voorstel)

-

vaststellen van de wijzigingen genoemd onder sub a. tot en met f. in ip
Partiële herziening Windenergie A16 en het aangepaste plan ter
beschikking stellen met planidn NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1va02 als volgt:
a. artikel 3.4 (gebruiksregels) onder sub e wordt redactioneel
aangepast voor een juiste borging van het tegengaan van
cumulatieve slagschaduw (conform voorstel),
b. aan artikel 3.4 wordt sub f toegevoegd voor de borging van
cumulatieve geluidhinder (conform voorstel),
c. aan artikel 3.4 wordt sub g toegevoegd ten behoeve van een
stilstandvoorziening om toename van slagschaduw op deze
woningen tegen te gaan (conform voorstel).
d. Aan artikel 3.4 wordt sub h toegevoegd, inhoudende een
voorwaardelijke verplichting voor het in gebruik nemen van de
windturbine (conform voorstel).
e. Aan artikel 3.4 wordt onder sub i een planregel toegevoegd: Het in
gebruik nemen van een windturbine is alleen toegestaan indien
deze een maximale draaisnelheid bij een nominaal toerental heeft
van 20 omwentelingen per minuut.
f. vaststellen van de memo ‘Motivering aanvaardbaarheid cumulatieve
slagschaduw op de gronden van Boomkwekerij De Laarakker en
Stal De Krochten VOF’ als aanvulling op de toelichting van het
Herstelbesluit van de Partiele herziening.
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2. 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 het Herstelbesluit.
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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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