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1. Inleiding
Van 8 augustus tot en met 18 september 2013 heeft het voorontwerp bestemmingsplan
“Windturbinepark Kabeljauwbeek” ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode is één inspraakreactie
ingediend en is door zes instanties gereageerd in het kader van het vooroverleg. Een overzicht van de
ingediende reacties vindt u in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de
beantwoording van alle reacties.






2. Lijst van ingekomen reacties
Er zijn geen inspraakreacties door personen ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan
“Windturbinepark Kabeljauwbeek”. De volgende instanties hebben gereageerd in het kader van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

1
2
3
4
5
6
7



Indiener
Natuur- en milieuvereniging Namiro
Stad Antwerpen
Provincie Noord-Brabant
Dienst Vastgoed Defensie
Rijkswaterstaat dienst Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
Gasunie

Adres
Trambaan 8
Grote Markt 1
Postbus 90151
Postbus 412
Postbus 90157
Postbus 5520
Postbus 19

Woonplaats
Ossendrecht
Antwerpen
’s-Hertogenbosch
Tilburg
’s-Hertogenbosch
Breda
Groningen




3. Beantwoording reacties
1. Natuur- en milieuvereniging Namiro, p/a Trambaan 8, 4641 PE Ossendrecht
De reactie luidt kort samengevat als volgt:

1. Indiener stelt dat het middel van de proactieve aanwijzing in strijd is met de wet en dat in dit
geval niet voldaan kan worden aan de voorwaarden om een proactieve aanwijzing in te
zetten;
2. Indiener stelt dat een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet nodig is, met name
vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, de alpensalamander en mogelijk ook
de zandhagedis.
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt:
1. Het ontwerp van de proactieve aanwijzing was niet bijgevoegd bij het
voorontwerpbestemmingsplan. Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan, wordt ook het ontwerp van de proactieve aanwijzing ter inzage
gelegd. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, is het mogelijk om te reageren op
de proactieve aanwijzing;
2. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het niet nodig is een ontheffing aan te vragen van
de Flora- en faunawet.

2. Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
De reactie luidt kort samengevat als volgt:

1. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan.
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt:
1. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch
De reactie luidt kort samengevat als volgt:

1. Indiener verzoekt de voorwaarde van de statencommissie ROW te benoemen in de toelichting
en expliciet aan te geven hoe met deze voorwaarde is omgegaan;
2. Indiener constateert dat een anterieure overeenkomst nog ontbreekt;
3. De provinciale opgave op het gebied van windenergie bedraagt 470,5 MW in 2020, in plaats
van de genoemde 420 MW. Indiener verzoekt dit aan te passen in de toelichting;
4. Indiener verzoekt expliciet aan te geven waarom de opstelling geen afbreuk doet aan de
(beleving van) de Brabantse Wal;
5. Het verstoord gebied heeft een grootte van 1,2 ha in plaats van de genoemde 12 ha;
6. Er wordt verwezen naar de aanduiding ‘agrarisch’ maar deze ontbreekt op de verbeelding;
7. Indiener verzoekt het onmogelijk te maken om gebouwen ten behoeve van agrarische
bedrijven op te kunnen richten in de bestemming “Bedrijf”;
8. Indiener verzoekt de procedures van het bestemmingsplan en de proactieve aanwijzing op
elkaar af te stemmen.
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt:
1. In de toelichting wordt hiernaar verwezen;
2. Inmiddels is een anterieure overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer, waarin onder
andere afspraken zijn gemaakt over kwaliteitsverbetering, sloop en planschade. Met de
indiener is tevens een overeenkomst afgesloten ten behoeve van de compensatie van de EHS;
3. De toelichting zal hierop aangepast worden;
4. De toelichting zal hierop aangepast worden;
5. Dit zal worden aangepast in de toelichting;
6. De verbeelding zal hierop aangepast worden;
7. De planregels zullen hierop aangepast worden;
8. De procedures zullen op elkaar afgestemd worden.







4. Dienst Vastgoed Defensie, Postbus 412, 5000 AK Tilburg
De reactie luidt kort samengevat als volgt:

1. Indiener verzoekt de regels aan te passen, zodat de maximale bouwhoogte ter plaatse
maximaal 85 tot 95 meter boven NAP bedraagt.
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt:
1. Het ontwerpbestemmingsplan zal hierop aangepast worden.

5. Rijkswaterstaat dienst Noord-Brabant, Postbus 90157, 5200 MJ ‘s-Hertogenbosch
De reactie luidt kort samengevat als volgt:

1. Indiener heeft geen bezwaar tegen de opstelling;
2. Ten behoeve van de plaatsing moet er een sloot en een duiker langs de A4 gedempt worden
en moet er een bouwpad worden aangelegd. Indiener verzoekt hierover contact op te nemen
met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district West;
3. Indiener geeft aan de in de toelichting wordt aangegeven dat de meest oostelijke windturbine
op 200 meter van de A4 staat. Op de verbeelding is deze afstand echter maar 90 meter;
4. Rijkswaterstaat Zee en Delta voorziet geen problemen met de ontwikkeling.
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt:
1. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen;
2. Deze onderdelen zijn inmiddels afgestemd met Rijkswaterstaat;
3. Dit zal worden aangepast in het ontwerpbestemmingsplan;
4. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda
De reactie luidt kort samengevat als volgt:
1. Indiener verzoekt de keur te noemen in de toelichting;
2. In het plangebied liggen categorie A oppervlaktewaterlichamen, waarvoor geldt dat er een
onderhoudsstrook van 4 a 5 meter vrij gehouden moet worden van obstakels. Daarom
verzoekt de indiener om deze waterlichamen op te nemen op de verbeelding;
3. Indiener gaat er van uit dat er in geen geval een hemelwaterriolering zal worden aangelegd;
4. Ten behoeve van de plaatsing dient er een persleiding verlegd te worden. Indiener verzoekt
de toekomstige ligging op te nemen op de verbeelding;
5. Indiener verzoekt in de toelichting aandacht te schenken aan het gebruik van
milieuvriendelijke materialen en het achterwege laten van uitlogende materialen.
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt
1. De toelichting zal hierop worden aangepast;
2. Daar waar nodig zal de verbeelding hierop worden aangepast;
3. Dit is correct, er zal geen hemelwaterriolering worden aangelegd;
4. Inmiddels is de locatie van de turbines gewijzigd, waardoor de persleiding niet langer verlegd
hoeft te worden;
5. De toelichting zal hierop worden aangepast.

7. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen
De reactie luidt kort samengevat als volgt:
1. Indiener verzoekt de werpafstand bij nominaal toerental en overtoeren voor windturbines te
berekenen op de wijze zoals dat in het herziene Handboek Risicozonering Windturbines 2013
is beschreven;
2. Indiener verzoekt de windturbines buiten de berekende werpafstanden te plaatsen;
3. Indiener verzoekt in overleg te gaan indien plaatsing buiten de berekende werpafstand niet
mogelijk is. Indien Gasunie maatregelen moet treffen om de gasinfrastructuur te beschermen,
dan zijn de kosten hiervoor voor de initiatiefnemer;






4. Indiener verzoekt inzicht te geven in de aspecten van externe veiligheid;
5. Indiener verzoekt onderzoek te verrichten naar de consequenties van de faalkansverhoging
van de installatie;
Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht is als volgt:
1. De gewenste berekening zal ten behoeve van het ontwerpplan worden toegepast;
2. Met Gasunie is overleg gevoerd, waarbij de locatie van de turbines afgestemd is;
3. Zie beantwoording onderdeel 2;
4. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt inzicht gegeven in het aspect externe
veiligheid;
5. Waar nodig is hiernaar onderzoek gedaan.





