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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over mijn toezegging van 1 4 september
201 8 met betrekking tot het proces rond de opdrachtverlening en budget richting
OMWB ten aanzien van de handhavingsactiviteiten bij het project Windenergie
A16.
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Aanleiding
De reden om extra aandacht aan geluid van windmolens te besteden is dat de A16zone door de verbreding van de A16 en de aanleg van de HSL al overbelast is. Dat
was ook de het bericht dat omwonenden en vertegenwoordigers van dorps- en
wijkraden mij hebben meegegeven. Natuurlijk is er een zorg bij deze mensen dat de
geplande windmolens geluid gaan toevoegen. Om die reden is in de stuurgroep
Windenergie A16 - met daarin de bestuurders van de gemeenten Breda,
Drimmelen, Moerdijk en Zundert - het besluit genomen om het bestaande geluid
goed in beeld te brengen en vast te leggen én om een monitoring op te zetten.
Zodanig dat er in de toekomst handhavend kan worden opgetreden als blijkt dat de
geluidsnorm zoals afgesproken in de vergunning wordt overschreden.
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Wat is er al gebeurd?
Eind 2017 is opdracht gegeven aan de OMWB om een nulmeting op te zetten en
door te voeren. De uitvoering heeft plaatsgevonden in de periode medio 2017 tot
medio 2018. Daarmee is de bestaande geluidssituatie vastgelegd.
De voorbereiding voor de opdracht om te monitoren wordt nu voorbereid. Deze
opdracht is complex, de uitvoering zal gespreid moeten worden over enkele jaren.
Als Provinciale Staten op 28 september 201 8 het inpassingsplan Windenergie A1 6
vaststelt is bouw en ingebruikname van de windmolens op 31 december 2020 reëel.
Naast de opzet van een monitoring in samenwerking met de OMWB wordt er met
ontwikkelaars gesproken over het gezamenlijk ontwikkelen en in gebruik nemen van
een app waarmee omwonenden zelf inzicht kunnen krijgen in geluid en
slagschaduw en bovendien een melding kunnen doen. Over deze toepassing zijn
nog geen besluiten genomen.
Inhoud en financiering van de opdracht
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De ínhoud en financiering van de opdracht en daaraan verbonden de afspraak over
handhaving zal in het overleg met de bestuurlijke partners vastgesteld worden.
Ambtelijk wordt de voorbereiding hiervoor gestart nà besluit over het inpassingsplan.
De planning ziet er mogelijk als volgt uit:
Voorbereiding opdracht
eind 1e kwartaal 2019
Besluitvorming
2e kwartaal 2019
eind 2019
periodieke monitoring
periodiek monitoring
eind 2020 (vóór ingebruikname van windmolens)
periodieke monitoring
eind 2021
evaluatie
1e kwartaal 2022
Het is niet reëel voor de periode na 2021 nu al een beeld te geven van de
werkzaamheden. Eerst worden de resultaten begin 2022 bestuurlijk en met
betrokkenen (lees: omwonenden, dorps- en wijkraden en ontwikkelaars)
geëvalueerd.

Datum

26 september 201 8
Stuknummer

4418714

Voor de verdeling van kosten/ financiering van de monitoring zal er worden
aangesloten bij de bestaande opdrachten aan de OMWB. Of dat gaat leiden tot
extra kosten of een verschuiving is nu nog niet te zeggen. Mogelijk dat er voordelen
ontstaan om verschillende werkzaamheden te combineren. Uiteraard zal er ook
gekeken moeten worden naar de verdeling van kosten over provincie en gemeenten.
Ik hoop hierover met de betrokken gemeenten en de OMWB in het 1e kwartaal
2019 nadere afspraken te kunnen maken.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende inzicht te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,
drs. H.J.A. van Merrienboer
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