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Geachte heer Van den Berg,

Uw kenmerk
-Contactpersoon

Bij brief van 29 oktober 2015, ingekomen op 29 oktober 2015, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

E. (Eltjo) Kugel
Telefoon

(073) 680 87 04

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

ekugel@brabant.nl

1. Klopt de inhoud van het artikel in het Eindhovens Dagblad (afgezien van het
feit dat de turbines dagelijks stroom zouden leveren, dat doen ze namelijk bij
lange na niet niet)? Zo nee, wat klopt er volgens GS niet in deze berichtgeving?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Wij zijn door de gemeente Reusel-de Mierden nog niet op de hoogte
gesteld van deze beoogde ontwikkeling en weten dus ook niet of de inhoud van
het artikel klopt.

2. Is het college het met de PVV-fractie eens dat met het plaatsen van nog meer
enorme windturbines bij de Postelsedijk, min of meer parallel aan de huidige 5
aan de Laarakkerdijk, er sprake zou zijn van een grootschalig (wind)industriegebied en dat een dergelijke ontwikkeling in dit kleinschalige
landschap zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De transitie naar duurzame energie is een enorme opgave waar we
met zijn allen voor staan. Windenergie is een onderdeel van deze opgave. We
kijken met belangstelling uit naar de plannen van de gemeente Reusel-De
Mierden en zullen ons daarbij ook een beeld vormen van de
landschappelijke/ruimtelijke impact.

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

3. In de ruimtelijke onderbouwing van het windpark aan de Laarakkerdijk in
Reusel is aangegeven dat in de omgeving sprake is van een broedkolonie
kokmeeuwen, die vooral foerageren aan de Postelsedijk.(3) Deelt u de zorg van
de PVV-fractie dat een windturbineproject aan de Postelsedijk kan zorgen voor
een verhoogde mortaliteit onder deze broedvogels en windturbines op deze
locatie dus onwenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Mochten er concrete plannen zijn om windturbines te ontwikkelen
langs de Postelsedijk, dan is het aan de initiatiefnemer/gemeente om de
mogelijke effecten van deze windturbines op o.a. de een eventuele
broedkolonie kokmeeuwen in beeld te brengen. Het is aan het bevoegd gezag
om in het kader van de Flora- en Faunawet te bepalen of voor deze ontwikkeling
een vrijstelling of ontheffing kan worden verleend.

4. De Postelsedijk in Reusel en de locatie aan het Drongelens Kanaal in Haaren
liggen buiten het in de Verordening ruimte vastgestelde zoekgebied voor
windturbines, waardoor daar geen turbines opgesteld mogen worden. Is het
college bereid om de initiatiefnemers van deze windturbineprojecten per
omgaande te laten weten dat het project alleen al vanwege die reden geen
doorgang kan vinden en de voorbereidingen dus beter per onmiddellijk gestaakt
kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Wij stellen het zeer op prijs dat gemeenten in Brabant de
verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in de transitie naar een duurzame
energievoorziening en dat zij daarvoor de kansen en mogelijkheden voor hun
gemeente in beeld brengen. Wij gaan graag met de gemeenten in gesprek hoe
aan deze ambities invulling kan worden gegeven.

5. Deelt het college de mening van de PVV dat meerdere initiatieven in TilburgNoord, alsmede nieuwe plannen van de gemeente Haaren (4), direct aan de
Loonse- en Drunense Duinen onder Drunen, een sterk negatief effect sorteren op
de sterke toeristische regio Midden-Brabant (zie ook (2)) en daarmee
buitengewoon ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Het door u genoemde sterk negatief effect van windturbines op
de sterke toeristische regio Midden-Brabant is, voor zover wij weten, nergens
aangetoond. Daarnaast willen ook de gemeenten in Midden-Brabant invulling
geven aan hun duurzame energieambities en zullen zij een afweging maken
tussen de toeristische belangen en de belangen van een duurzame
energievoorziening.

6. Deelt het college de mening van de PVV dat met de als paddenstoelen uit de
grond schietende “duurzaamheidsinitiatieven” er een wildgroei dreigt van zeer
hoge windturbines, verspreid en versplinterd over het gehele Brabantse
landschap een buitengewoon ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord: Nee. Zie ons antwoord bij vraag 4.
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7. Is het college bereid alle initiatiefnemers van het bouwen van windturbines
buiten de zoekgebieden voor windenergie standaard te melden dat dit op grond
van de Verordening Ruimte niet mogelijk is? Zo nee, waarom niet?
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger
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