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Geachte Statenleden,
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De Raad van State heeft op 2 december 2020 haar definitieve uitspraak gedaan over het beroep dat is ingesteld tegen het inpassingsplan Windenergie
A16 met bijbehorende omgevingsvergunningen.
In totaal zijn tegen het inpassingsplan 23 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder de bezwaarmakers zijn verschillende bedrijven, zoals Nuon Wind Development, Storm Meer,
Raedthuys Windenergie en Businesspark Lage Zwaluwe. Ook hebben bewoners en bedrijven in het gebied waar de windturbines komen beroep ingesteld, net als Vereniging Natuurplein de Baronie.
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De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 18 en 19 februari 2020 op
zitting behandeld. In juli 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan, waarin provinciale staten zijn opgedragen om een
aantal gebreken in het bestemmingsplan te herstellen. Op 11 september
2020 hebben uw Staten hierover een herstelbesluit genomen. Uit de uitspraak
van 2 december 2020 blijkt dat de manier waarop PS de gebreken in het inpassingsplan heeft hersteld de toetsing van de Afdeling kan doorstaan. Hiermee zijn het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk en
kunnen de windmolens gebouwd en gebruikt worden.
Met de komst van 28 windmolens met een vermogen van meer dan 100 MW
levert de provincie Noord-Brabant een flinke bijdrage aan de afspraak van
470,5 MW windenergie uit het Energieakkoord 2013.
Voor de link naar de uitspraak van de Raad van State, klik hier.

Achtergrond
Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 het inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld en de bijbehorende omgevingsvergunningen verleend voor 28 windmolens langs de A16. Op 11 september 2019 hebben Provinciale Staten een partiële herziening van het inpassingsplan Windenergie
A16 vastgesteld.
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De Raad van State heeft op 4 november 2020 een aparte uitspraak gedaan
inzake de beroepen die zijn ingesteld over de Ontheffing op grond van de
Wet Natuurbeheer op knooppunt Galder. De Raad van State oordeelde dat
enkele bezwaarmakers geen partij zijn in deze zaak en dat verder het bezwaar tegen de verlening van de ontheffing wet Natuurbescherming ongegrond was.
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Met vriendelijke groet,

H.A.G. Ronnes
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