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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over Veiligheid en
overlast van windturbines in Reusel.

Datum

17 maart 2015
Ons kenmerk

3786775
Uw kenmerk

Geachte heer Van den Berg,
Bij brief van 25 februari 2015, ingekomen op 26 februari 2015, heeft u
namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Vraag 1.
Vindt het college - gelet op de vele incidenten1– het vanuit veiligheidsstandpunt
te verantwoorden om op slechts enkele honderden meters vanaf
recreatiewoningen (dichtstbijzijnde op 270 meter) windturbines te plaatsen?
Zo ja, waarom?

Contactpersoon

B.A.M. Claerhoudt
Telefoon

(073) 680 83 14
E-mail

bclaerhoudt@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Antwoord:
De provincie is hiervoor niet het bevoegd gezag. Wij verwijzen u voor de
beantwoording graag door naar het bevoegde gezag: de gemeente.

Vraag 2
Bij mooi weer is er meestal sprake van een oostelijke wind. De bewoners van
de Rode Del in België krijgen dan te maken met hoge piekbelasting qua geluid
en infrasoon geluid. Bij windmolens wordt de geluidsbelasting gemiddeld,
waardoor initiatiefnemers wegkomen met aanzienlijke overlast. Worden de
eigenaren van de recreatiewoningen door de initiatiefnemer gecompenseerd
voor vernietigd recreatiegenot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

1

Hierbij wordt door u verwezen naar vier internetpagina’s waar incidenten met windmolens worden getoond.
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Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

17 maart 2015
Ons kenmerk
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Vraag 3

Is het college het met de PVV eens dat het zó dichtbij recreatiewoningen
plaatsen van windturbines niet getuigt van fatsoen noch van een realistisch
veiligheidsbesef? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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