
 
 
 
 
 
 

 

 

Samenvatting 

Op 20 mei 2019 is door  Renewable Energy Factory (REF) voor de ontwikkeling van Windpark 

Veghel Win(t)d een aanmeldingsnotitie ingediend. In de aanmeldingsnotitie is aan de hand van 

kenmerken van de voorgenomen activiteit en omgeving een beschrijving gegeven van de 

mogelijke milieueffecten. Op 28 mei 2019 heeft het college besloten dat er geen belangrijke 

nadelige milieueffecten te verwachten zijn, waardoor het opstarten van een m.e.r.-procedure niet 

noodzakelijk was en REF een aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van het 

bestemmingsplan op grond van de Wabo kon indienen. Van toepassing is de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure ex artikel 3.10 van de Wabo. Teneinde de voorbereidingsprocedure te 

kunnen starten wordt aan de raad gevraagd op basis van de informatie in de ruimtelijke 

onderbouwing, aanmeldingsnotitie en bijbehorende onderzoeken, een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven. Naast afwijken van het bestemmingsplan gelden voor het windpark ook 

de activiteiten ‘bouwen’, ‘milieu’ en ‘aanleggen’. Om deze activiteiten die met elkaar 

samenhangen in één procedure voor te kunnen bereiden wordt de raad gevraagd de 

coördinatieregeling van toepassing te verklaren.   

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

Programma 7 ‘Volksgezondheid en milieu (duurzaamheid)’ en Programma 8 ‘Volkshuisvesting, 

ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen’  

 

Behandeling in commissie 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van Windpark 

Veghel Win(t)d; 

2. De coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor de ontwikkeling van Windpark Veghel 

Win(t)d. 
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Waarom naar de raad 

Voor het voeren van de Wabo procedure waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan is 

een verklaring van geen bedenkingen nodig. Het is de bevoegdheid van de raad om op grond van 

artikelen 2.27 Wabo juncto 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven. De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden gegeven of 

geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Naast afwijken van het bestemmingsplan moet er ook voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘milieu’ en 

‘aanleggen’ een besluit worden genomen. Het is mogelijk dat besluiten die met elkaar 

samenhangen in één procedure worden voorbereid. Dit is de zogenaamde coördinatieregeling. 

Het is de bevoegdheid van de raad om op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening 

de coördinatieregeling van toepassing te verklaren.    

 

Aanleiding 

Duurzaamheid wordt in veel bedrijfstakken steeds belangrijker en vanzelfsprekender. Dit is ook 

Friesland Campina DMV B.V., Mars Nederland B.V., Vanderlande Industries B.V. en Kuehne + 

Nagel Logistics B.V., vier grote en toonaangevende bedrijven in Veghel, niet ontgaan. Zij zijn op 

verschillende vlakken bezig met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bewust 

en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel. In dit geval wordt ook gekeken 

naar de toepassing van duurzame energie. Duurzame energie is energie waarover de mensheid 

voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de 

mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame 

energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. 

 

Intentieverklaring 

Bij de vier bedrijven, verenigd onder de naam ‘Veghel Win(t)d’, is 5 jaar geleden het idee ontstaan 

om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot plaatsing van windturbines op en rond de 

bedrijventerreinen in de kern Veghel. Op 27 januari 2015 heeft het college van de voormalige 

gemeente Veghel ingestemd met het onderzoek. Deze instemming is bekrachtigd met het tekenen 

van een intentieverklaring op 11 februari 2015. In de periode na ondertekening van de 

intentieverklaring hebben de vier bedrijven zich verenigd in een consortium, een tender 

uitgeschreven en Renewable Energy Factory (REF) gekozen als externe partij 

(projectontwikkelaar) die gaat zorgen voor het onderzoeken van en - vervolgens - uitwerken van 

de plannen. Op 28 juni 2016 is tussen REF en het consortium een samenwerkingsovereenkomst 

getekend.  

 

Intentieovereenkomst 

In navolging op de samenwerkingsovereenkomst tussen de bedrijven en REF heeft het college 

van de voormalige gemeente Veghel op 22 november 2016 ingestemd met de uitvoering van een 

onderzoek door REF. Voorwaarde was dat er een m.e.r.-procedure zou worden doorlopen om zo 

de geschiktheid van locaties te kunnen beoordelen. Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst 

tussen REF en de gemeente. 

 

Procedurevoorstel 

Op 21 augustus 2018 hebben REF en de vier bedrijven het college verzocht om in te stemmen 

met een nieuw procedurevoorstel. Dit betekende geen m.e.r.-procedure, maar een m.e.r. 

beoordelingsprocedure. Het college heeft op 11 september 2018 ingestemd met het 

procedurevoorstel. Uw raad is hierover geïnformeerd (zie bijlage 1).  
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Het belangrijkste aspect in de m.e.r.-beoordelingsprocedure vormt de notitie waarin beschreven 

staat of de voorgenomen activiteit kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze notitie 

wordt in het spraakgebruik veelal 'aanmeldingsnotitie' genoemd. Het bevoegd gezag besluit of er 

wel of geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen (en dus of er wel of geen m.e.r.-

procedure moet worden opgestart).  

 

Bevoegd gezag 

Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (2010) is, op grond van artikel 9f, eerste en 

tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, Gedeputeerde Staten (GS) bevoegd gezag voor de 

coördinatie en besluitvorming voor het oprichten van windparken met een gezamenlijk opgesteld 

vermogen tussen 5-100 MW.   

 

Het college van Meierijstad heeft GS verzocht om voor windpark Veghel Win(t)d de formele 

bevoegdheid voor de coördinatie van de benodigde vergunningen en de beslissingsbevoegdheid, 

op basis van artikel 9f, zesde lid van de Electriciteitswet 1998, aan gemeente Meierijstad over te 

dragen. GS heeft hiermee ingestemd. Gemeente Meierijstad is hiermee bevoegd gezag voor de 

coördinatie en besluitvorming geworden.   

 

Aanmeldingsnotitie 

Op 20 mei 2019 heeft REF in aansluiting op het procedurevoorstel een aanmeldingsnotitie 

ingediend (zie bijlage 2). In de aanmeldingsnotitie is aan de hand van kenmerken van de 

voorgenomen activiteit en omgeving een beschrijving gegeven van de mogelijke milieueffecten. 

Daarbij is aandacht besteed aan geluid, slagschaduw, ecologie, externe veiligheid, landschap, 

cultuurhistorie, archeologie, bodem en water. 

 

Wij hebben op 28 mei 2019 geoordeeld dat er in dit geval geen sprake is van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu zoals omschreven in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer. Om deze 

reden hebben wij besloten dat door REF geen m.e.r.-procedure dient te worden opgestart 

alvorens een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo kan worden 

ingediend. 

 

Projectbeschrijving 

Het project bestaat uit de ontwikkeling van 4 moderne windturbines in een lijnopstelling. De 

gebogen noord-zuid georiënteerde lijn volgt de Rijksweg A50 in haar slinger rond de 

bedrijventerreinen De Dubbelen en De Amert en kruist haaks de Zuid-Willemsvaart. 

 

De beoogde windturbines variëren onderling in ashoogte, vanwege mogelijke verstoring van 

defensieradar. Omdat REF zich bij de aanvraag van de vergunning nog niet wil vastleggen op een 

specifiek windturbinetype wordt een aanvraag voorbereid voor de activiteit ‘bouwen’ voor een 

windturbinetype met algemene kenmerken, waarbij een bandbreedte aangehouden wordt voor de 

ashoogte en de rotordiameters. Deze bandbreedte, die is weergegeven in de navolgende tabel, is 

als bandbreedte genomen voor de aanmeldingsnotitie en milieuonderzoeken. Dat wil zeggen dat 

de minimale en maximale milieueffecten (best- en worst-case) voor mogelijke windturbines binnen 

de bandbreedte is onderzocht. Deze bandbreedte vormt tevens de basis voor de 

omgevingsvergunningaanvraag voor afwijken van het bestemmingsplan. 
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Afwijken bestemmingsplan 

De ontwikkeling van de 4 windturbines is in strijd met de geldende bestemmingsplannen ‘De 

Dubbelen’, ‘Bedrijventerrein Veghel-West’ en ‘Buitengebied’. De Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat voor een aanvraag om omgevingsvergunning die in strijd is 

met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, onder c Wabo), kan worden afgeweken van dat 

bestemmingsplan, slechts indien de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 

2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo). 

 

Op het moment van agenderen van het onderhavige raadsvoorstel was er door REF nog geen 

omgevingsvergunning aanvraag ingediend. Dit kon pas als wij een besluit hadden genomen over 

het wel of niet opstarten van een m.e.r.-procedure.  

 

Door REF was naast de aanmeldingsnotitie en de bijbehorende onderzoeken wel al een 

ruimtelijke onderbouwing aangeleverd voor de planologische procedure (zie bijlage 3). In deze 

ruimtelijke onderbouwing is uitvoerig beschreven wat de ontwikkeling inhoudt en wat de milieu-

hygiënische en planologische gevolgen zijn. De ruimtelijke onderbouwing, de aanmeldingsnotitie 

en de verschillende onderzoeken zijn als bijlagen bij voorliggend voorstel gevoegd. 
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Beleid en normen 

Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de ontwikkeling past binnen het Rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk beleid. 

 

Uit de ruimtelijke onderbouwing, de aanmeldingsnotitie en de verschillende onderzoeken blijkt dat 

de effecten van het windpark op het gebied van geluid, slagschaduw, externe veiligheid, ecologie 

en landschap gering zijn of dat door het treffen van maatregelen tot een aanvaardbaar niveau zijn 

terug te brengen. Dit geldt niet voor de woning Edisonweg 3. Voor deze woning op 

bedrijventerrein De Dubbelen worden, gezien de ligging binnen de geluidzone-industrie (een 

gebied waar woningen ongewenst zijn), maatwerkvoorschriften toegepast. 

 

Maatregelen  

De volgende maatregelen voorkomen of beperken het effect op het milieu en worden uitgevoerd 

bij de windturbines van Windpark Veghel Win(t)d: 

 Geluid beperkende maatregelen om aan de norm voor geluid op woningen te kunnen 

voldoen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, indien wordt gekozen voor de 

bovengrens van de bandbreedte; 

 Een stilstandsvoorziening om aan de norm voor slagschaduw op woningen te kunnen 

voldoen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit; 

 Aangezien het gebruik van bedrijven sterk verschilt en ook regelmatig kan veranderen is 

er geen eenduidig antwoord te geven over de hinderlijkheid van slagschaduw. Er wordt 

met REF een regeling getroffen (anterieure overeenkomst) dat zij in voorkomende 

hindergevallen de mate van ernst zal beoordelen en waar nodig zich zal inzetten om te 

komen tot oplossingen (bijv. stilstandsregeling, afscherming, zonnewering, etc.) om de 

werkelijke slagschaduwhinder zoveel als mogelijk te beperken. De exacte ligging van de 

ramen, eventuele schermwerking en het gebruik van de bedrijfsruimte is hierbij van 

cruciaal belang. REF heeft een vergelijkbare werkwijze voor haar windturbines in Tilburg 

(op bedrijventerrein Vossenberg). Omliggende bedrijven krijgen een formulier waarin 

werkelijke slagschaduwhinder wordt vermeld (datum, tijdstip , duur). In combinatie met de 

gegevens uit de windturbines (windrichting, windsnelheden, zonuren) kan vervolgens 

periodiek beoordeeld worden onder welke omstandigheden hinder te verwachten is en 

welke maatregelen mogelijk zijn. 

 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

In artikelen 2.27 Wabo juncto 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld dat – voor zover de 

aanvraag betrekking heeft op het gebruik van gronden waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 

1, onder a, onder 3 Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan – de raad het bevoegde 

bestuursorgaan is om over een verklaring van geen bedenkingen te beslissen. Uw raad is immers 

ook het bevoegde orgaan als het gaat om besluitvorming over bestemmingsplannen. Door een 

verklaring van geen bedenkingen af te geven, verklaart de gemeenteraad geen bedenkingen te 

hebben tegen het afgeven van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan. Zonder een verklaring van geen bedenkingen kan de voorbereidingsprocedure 

om te komen tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken 

bestemmingsplan dan ook niet worden gestart.  

 

Teneinde de voorbereidingsprocedure te kunnen starten wordt uw raad gevraagd om een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Normaal gesproken gaat dit gepaard met 

alle documenten behorende bij de officiële omgevingsvergunning aanvraag. Dit is nu niet het 

geval, omdat er nog geen aanvraag kon worden ingediend voorafgaand aan besluitvorming in het 
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college. Voor Windpark Veghel Win(t)d wordt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

gevraagd op basis van de ruimtelijke onderbouwing, aanmeldingsnotitie en bijbehorende 

onderzoeken. U heeft hiermee alle benodigde informatie om een besluit te kunnen nemen. De 

officiële omgevingsvergunning aanvraag bevat geen andere informatie. 

 

Coördinatieregeling 

REF heeft verzocht om voor Windpark Veghel Win(t)d de zogenaamde coördinatieregeling 

(afdeling 3.6 Wro) toe te passen. Met coördineren wordt bedoeld dat besluiten die met elkaar 

samenhangen in één procedure worden voorbereid. Voor Windpark Veghel Win(t)d betreft het 

naast afwijken van het bestemmingsplan ook de activiteiten ‘bouwen’, ‘milieu’ en ‘aanleggen’. 

 

Voordelen van de coördinatieregeling zijn:  

 tijdwinst in het juridische traject; 

 er is geen sprake van versnipperde besluitvorming, maar van een overzichtelijke 

procedure voor gemeente, initiatiefnemer en belanghebbenden; 

 er staat voor alle vergunningen in één keer en bij één instantie beroep open. In dit geval 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State moet 

binnen een half jaar uitspraak doen. 

 

De bevoegdheid om te besluiten over het al dan niet toepassen van de coördinatieregeling is een 

bevoegdheid van de raad. Vandaar dat uw raad wordt gevraagd de coördinatieregeling van 

toepassing te verklaren voor de ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d. 

 

Overige vergunningen 

Naast de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘afwijken’, ‘bouwen’, ‘aanleg’ en 

‘milieu’ worden enkele overige vergunningen en ontheffingen gecoördineerd met de 

omgevingsvergunning voorbereid en aangevraagd.  

 

Voor Windpark Veghel Win(t)d is een ontheffing Wet natuurbescherming nodig, omdat voor een 

aantal vleermuis- en vogelsoorten er jaarlijkse sterfte wordt verwacht als gevolg van aanvaring 

met een windturbine. De te verwachten slachtoffers overschrijden de 1%-mortaliteitsgrens niet, 

waardoor significante effecten op voorhand zijn uit te sluiten. 

 

Voor Windpark Veghel Win(t)d is een watervergunning van waterschap Aa en Maas nodig, 

vanwege mogelijke handelingen binnen het profiel van vrije ruimte rondom bepaalde 

waterstaatswerken.  

 

SDE-subsidie 

Voor het windpark kan men SDE-subsidie aanvragen. De subsidie Stimulering Duurzame 

Energieproductie heeft 2 openstellingsrondes: voor- en najaar. De voorjaarsronde 2019 is 

gesloten. De najaarsronde 2019 wordt in september/oktober opengesteld. Volgens de vier 

bedrijven en REF komt de ontwikkeling van het windpark in het gedrang als de najaarsronde van 

2019 niet wordt gehaald (zie bijlage 4).  

 

Het aanvragen van de SDE-subsidie is alleen mogelijk met een verleende beschikking 

(omgevingsvergunning). Dit betekent dat uw raad in de raadsvergadering van 19 september 2019 

moet besluiten over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Om dit te halen moet uw 

raad uiterlijk 27 juni 2019 besluiten over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Vandaar 

dat niet kon worden gewacht tot de aanvraag omgevingsvergunning was ingediend. 
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Argumenten 

1.1 Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de ontwikkeling past binnen het Rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk beleid; 

1.2 Uit de ruimtelijke onderbouwing, de aanmeldingsnotitie en de verschillende onderzoeken 

blijkt dat de effecten van het windpark op het gebied van geluid, slagschaduw, externe 

veiligheid, ecologie en landschap gering zijn of dat door het treffen van maatregelen tot 

een aanvaardbaar niveau zijn terug te brengen. 

 

2.1 Door toepassing van de coördinatieregeling is er tijdwinst in het juridische traject, is er 

geen sprake van versnipperde besluitvorming en staat voor alle vergunningen in één keer 

en bij één instantie beroep open. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Edisonweg 3 is een (bedrijfs)woning op bedrijventerrein De Dubbelen binnen de 

geluidzone-industrie (een gebied waar woningen ongewenst zijn). Deze woning is gezien 

de ligging niet vergelijkbaar met reguliere woningen. Er wordt daarom gekozen voor de 

toepassing van maatwerkvoorschriften;  

1.2 Er wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond 

van de ruimtelijke onderbouwing, aanmeldingsnotitie en bijbehorende onderzoeken 

zonder dat er een officiële aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Dit is niet ideaal, 

maar uw raad heeft alle noodzakelijke informatie om een besluit te kunnen nemen. De 

aanvraag omgevingsvergunning bevat geen andere voor uw raad relevante informatie; 

1.3 Door de tijdsdruk, vanwege de SDE-subsidie, moet de ontwerpbeschikking in de 

zomervakantie ter inzage. Dit is niet optimaal, maar juridisch wel houdbaar. Daarnaast is 

met REF en de bedrijven afgesproken dat er voor de raadsvergadering nog een openbare 

inloopbijeenkomst wordt georganiseerd.   

 

Communicatie 

Op 25 september 2018 is voor Windpark Veghel Win(t)d een openbare oriëntatieavond 

georganiseerd. Belangstellenden konden van deskundigen uitleg krijgen over: het project zelf, de 

effecten op de leefomgeving, de procedure en (financiële) participatiemogelijkheden. 

 

Bij de oriëntatieavond was nog sprake van een zoekgebied. Na besluitvorming over de 

aanmeldingsnotitie was er meer duidelijk over de exacte situering van de vier windturbines. Dit, 

maar ook de mogelijke situatie dat de ontwerpbeschikking in de zomervakantie ter inzage komt te 

liggen, was voor REF en de bedrijven reden om voorafgaand aan de raadsvergadering nog een 

openbare inloopbijeenkomst te organiseren.  

 

Na de instemming van uw raad met het raadsvoorstel gaat de ontwerpbeschikking voor 6 weken 

ter inzage. Een ieder wordt in gelegenheid gesteld een bezwaar/zienswijze in te dienen. 

Daarnaast worden er tijdens de ter inzage legging 1 of meerdere openbare inloopbijeenkomsten 

georganiseerd.  

    

Participatie 

Het draagvlak bij burgers voor het plaatsen van windturbines (in de directe nabijheid) is uiteraard 

van groot belang. Belangrijk is daarom dat de omwonenden niet alleen worden geconfronteerd 

met de mogelijke nadelen en dat zij ook profiteren van de voordelen. Dit is mogelijk als 

omwonenden kunnen participeren in het project. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van 

gemeente Meierijstad (en met name de direct omwonenden) niet enkel de lasten hebben maar 
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ook de lusten van het beoogde windpark, zijn een aantal financiële regelingen uitgewerkt. 

Hieronder worden de regelingen kort toegelicht. Zie bijlage 5 voor de volledige inhoud van het 

participatieplan. Deze financiële regelingen zijn in de anterieure overeenkomst tussen REF en 

gemeente vastgelegd. 

 

Obligaties 

Omwonenden en medewerkers worden in staat gesteld mee te investeren in het windpark door 

middel van obligaties. Hierop wordt een aantrekkelijke rente geboden. Gedacht wordt aan een 

rente percentage dat 1% hoger ligt dan de 10 jarige staatlening, met een minimum van 4 a 5%. 

De obligatie-uitgifte zal gebaseerd zijn op maximaal 100% van de benodigde hoeveelheid eigen 

vermogen (20% voor medewerkers en 80% voor omwonenden). 

 

Energietransitie fonds 

Er wordt elk jaar een bedrag van € 110.000,- opgenomen in een energietransitie fonds. Dit bedrag 

wordt gelijk verdeeld tussen energiecoöperatie Meierijstad (€ 55.000,-) en een nog op te richten 

stichting voor verduurzaming van de bedrijventerreinen (€ 55.000,-). Voor de oprichting van deze 

stichting wordt overleg gevoerd met het Platform Ondernemend Meierijstad (POM).   

 

Woongenotderving direct omwonenden 

De direct omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding voor woongenotderving, m.b.v. een 

verdeelsleutel o.b.v. afstand tot aan de dichtstbijzijnde windturbine. Hiervoor is € 30.000,- per jaar 

beschikbaar. 

 

Duurzaamheid 

Uit onderzoek is gebleken dat windenergie de aantrekkelijkste manier is om energie op te wekken. 

Windenergie heeft de hoogste Internal Rate of Return (IRR). Windturbines worden steeds 

efficiënter en de opbrengst steeds hoger. Eén grote windturbine (van 2 à 3 MW en een hoogte 

van meer dan 100 meter) staat gelijk aan 30.000 à 45.000 m² zonnepanelen (4,5 à 7 

voetbalvelden) en levert elektriciteit voor 1200 à 1800 huishoudens. 

 

Financiële toelichting 

Proceskosten 

De kosten voor afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning zijn geheel voor rekening van 

de aanvrager. Met de aanvrager wordt, voorafgaand aan de terinzagelegging van de 

ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, een anterieure 

overeenkomst afgesloten. Hierin worden onder meer de kosten voor de begeleiding van de 

procedure geregeld, maar ook afspraken gemaakt over planschadeafwenteling en de financiële 

participatiemogelijkheden. 

 

Grondvergoeding 

Het aantal van de beoogde windturbines wordt gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van 

de gemeente. Om de bouw en exploitatie mogelijk te maken wordt een recht van opstal gevestigd 

ten gunste van REF. Jaarlijks wordt als vergoeding voor dit recht van opstal een bedrag betaald 

van € 50.000,= per windturbine. Omdat 1 turbine slechts gedeeltelijk op de grond van de 

gemeente staat zal de vergoeding naar rato gedeeld worden met Rijkswaterstaat. 

 

Grondexploitatie 

De realisatie van de windturbines heeft een negatief effect op de nog uit te geven gemeentelijke 

bouwkavels voor bedrijven op de Dubbelen. 
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Dit wordt veroorzaakt door een contour waarbinnen geen verblijfruimtes mogen worden opgericht, 

een contour waar de rotorbladen overheen draaien en een contour waar een beperking wordt 

opgelegd op het maximale m² kantoorruimte. 

 

De grootste impact is voor een kavel grenzend aan Fluidwell. Door de komst van de windturbine 

kan op een groot gedeelte van de te verkopen grond geen verblijfsruimte worden opgericht. 

Vandaar dat aan dit perceel een (tijdelijke) alternatieve invulling zal moeten worden gegeven 

gedurende de periode dat de contour aanwezig is. Deze gronden vertegenwoordigen een 

verkoopwaarde van ca. € 1,5 miljoen. De uiteindelijke schadepost zal blijken uit een mogelijke 

tijdelijk invulling en of de grond bij einde van het opstalrecht alsnog verkocht kan worden en tegen 

welke prijs. 

 

Voor twee andere percelen kan met name de overdraai van de rotoren een beperking opleveren 

bij de verkoop. Hierdoor kan de verkoop worden bemoeilijkt dan wel de opbrengsten drukken. 

 

Het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie en een eventuele bijstelling daarvan is dus 

afhankelijk van het feitelijke verkoopresultaat. Aangezien het resultaat van de grondexploitatie 

momenteel positief is kan een groot gedeelte van een lagere verkoopprijs worden opgevangen. 

 

Planning 

De volgende stap op weg naar de ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d is het in procedure 

brengen van de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Na ter inzage legging (6 weken) 

komen we als alles voorspoedig verloopt 19 september 2019 bij uw raad terug voor het vragen 

van een definitieve verklaring van geen bedenkingen.  

 

Rechtsbescherming 

Het is reëel er vanuit te gaan dat er zienswijzen/bezwaren worden ingediend. Deze worden 

voorgelegd aan uw raad. Aan de hand van de zienswijzen/bezwaren kan uw raad beslissen of de 

definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven. Vervolgens beslist het 

college omtrent de afgifte van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid 

tot het rechtstreeks instellen van beroep. 

 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Bijlagen 

1. Raadsinformatiebrief ‘Veghel win(t)d op bedrijventerreinen’ d.d. 18 september 2018; 

2. Aanmeldingsnotitie (incl. onderzoeken); 

3. Ruimtelijke onderbouwing; 

4. Brief bedrijven en REF over belang van voortgang; 

5. Participatieplan. 
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Onderliggende documenten 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 

De secretaris, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 
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De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019 

 

Gelet op artikelen 2.27 Wabo juncto 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3.30 van 

de Wet ruimtelijke ordening 

 

Besluit gemeenteraad: 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van Windpark 

Veghel Win(t)d; 

2. De coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor de ontwikkeling van Windpark Veghel 

Win(t)d. 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019 

 

De raad voornoemd, 

De griffier, 

 

 

 

A.F.J. Franken 

De voorzitter, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 

 


