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Uw kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

Contactpersoon

Bij brief van 30 januari 2016, ingekomen op 1 februari 2016, 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 het dat het college het project (1) in Someren als pilotproject wil
aanmerken? Zo ja, waarom is uitgerekend dit project het “pilotproject” en wat
zijn de bijbehorende SDE+ subsidiekosten voor de belastingbetaler?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja. Wij geven hiermee zowel invulling aan het onderdeel ‘Brabant
vergroent’ uit het Bestuursakkoord 2015 – 2019 als aan motie M21,
‘Kleinschalige windenergie’ van Provinciale Staten van 13 november 2015. Het
project in Someren komt voort uit een initiatief van de lokale energiecoöperatie,
gericht op participatie. Samen met de gemeente willen wij onderzoeken of het
project mogelijk is en zo ja, hoe de participatiemogelijkheden van omwonenden,
bedrijven en instellingen in dit kleinschalig windpark kunnen worden vergroot.
De uiteindelijke SDE-bijdrage weten wij niet. Deze wordt door het rijk verleend
en is afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die door deze turbines in 15
jaar tijd wordt opgewekt en de SDE-bijdrage per geleverde kWh.

2. Valt inmiddels heel Noord-Brabant in het “zoekgebied windenergie” en
hebben eerdere kaders voor die zoekgebieden geen waarde meer? Zo ja,
waarom zijn de Provinciale Staten hierover niet geïnformeerd en waar haalt u
deze kennelijke bevoegdheid om buiten de kaders te werken vandaan? Zo nee,
waarom wordt het project niet op voorhand afgewezen omdat het niet voldoet
aan de voorwaarden zoals gesteld in de Verordening Ruimte?
Antwoord: Nee, het ruimtelijk beleid voor windenergie is niet aangepast. De
algemene kaders voor het ruimtelijk beleid voor windenergie zijn door
Provinciale Staten vastgelegd in de Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling
(Structuurvisie RO) en opgenomen in de Verordening ruimte 2014. Daarnaast
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

hebben wij van Provinciale Staten de bevoegdheid gekregen bij projecten met
meerwaarde, onder voorwaarden, medewerking te verlenen. Met de gemeente
Someren zal deze mogelijkheid worden onderzocht.
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3. Kunnen de Brabanders er van uit gaan dat onder bezielende leiding van het
huidige college heel Noord-Brabant wordt vol gezet met tot wel 200 meter hoge
windturbines? Zo ja, waarom? Zo nee, waar ligt voor u dan wél de grens om de
plaatsing van windturbines tegen te gaan, afgezien van wettelijke
afstandsbepalingen?
Antwoord: Nee. De bevoegdheid tot het medewerking verlenen aan projecten
met meerwaarde, is begrensd en alleen mogelijk indien dit geen strijd oplevert
met de vigerende Structuurvisie RO. De doelstelling van de provincie is om in
2050 energieneutraal te zijn. Mede in het kader van de provinciale
Omgevingsvisie onderzoeken wij hoe de provincie invulling kan geven aan deze
ambitie en hoe en waar windturbines daar binnen een rol spelen.

4. De beoogde locatie ligt dicht bij de natura2000-gebieden Strabrechtse Heide
en de Groote Peel. Deelt u de mening van de PVV dat het landschap hier ernstig
verpest wordt door horizonvervuiling en dat mogelijk fourageergebieden van
(beschermde) vogelsoorten bedreigd worden? (2) Zo ja, bent u dan bereid dit
plan per direct af te blazen? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom er geen
gevaar voor vogelsoorten zou zijn?
Antwoord: Nee. Onderzoek moet uitwijzen wat de impact van deze turbines op
onder andere bestaande natuur- en landschapswaarden is. Bepalingen uit de
Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet zijn hierbij van belang. Pas als
alle noodzakelijke onderzoeken bekend zijn, kan een overwogen besluit over
de aanvaardbaarheid van het project worden genomen.

5. Wereldwijd, ook in Nederland (3), worden er talloze incidenten met
windturbines gemeld, waaronder instortende molens, rondvliegende wieken en
inmiddels ruim 100 doden. Welke minimumafstand naar een weg of kanaal
houdt u aan bij de plaatsing van windturbines en acht u dat verantwoord gezien
de schier eindeloze reeks levensgevaarlijke incidenten?(4)
Antwoord: Vanuit risicozonering zijn er algemene regels met minimale afstanden
die gehanteerd moeten worden bij de plaatsing van windturbines tot onder
andere wegen, spoorlijnen e.d. Het is aan het bevoegd gezag om er op toe te
zien dat deze regels worden nageleefd.
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Overigens merken wij op dat met betrekking tot (het overzicht van) de incidenten
waar u naar verwijst, dit wereldwijde cijfers zijn over een periode van 15 jaar.
Daarnaast dat dit grotendeels bedrijfsongevallen zijn, die gerelateerd zijn aan
de bouw en het onderhoud van windturbines. De suggestie dat de door u
genoemde ‘100 doden’ rechtstreeks het gevolg zouden zijn van onder meer
losgeraakte onderdelen van windturbines, blijkt niet uit de door u aangehaalde
informatie.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
voorzitter,

secretaris,
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