Motie: Samenwerking Reusel – De Mierden

Agendapunt: 3
18 februari 2020: Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Windpark Agro-Wind
Onderwerp:
De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 18 februari 2020;
gelezen het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Windpark Agro-Wind;
constaterende dat:
•
•
•

•
•

•

Diverse zienswijzen van omwonenden > 900 meter zich richten op de mogelijke hinder van
(eventueel cumulatieve) fysieke effecten door de plaatsing van windmolens.
Deze zienswijzen zich richten op met name de hinder als gevolg van de effecten van
slagschaduw, geluid en aanzicht;
Er in het milieueffectrapport (MER) wordt aangegeven dat de mogelijke hinder van
slagschaduw voor deze woningen > 900 meter, zich tot een absoluut minimum zal beperken
als gevolg van mitigerende maatregelen;
De mogelijke hinder als gevolg van aanzicht (uitzicht) een uiterst subjectieve beoordeling
omhelst welke juridisch nauwelijks te toetsen valt;
Er in het milieueffectrapport (MER) wordt aangegeven dat de geluidsbelasting voor
woningen > 900 meter weliswaar binnen de wettelijke normen blijft maar dat de mogelijke
hinder van geluid niet ophoudt bij het voldoen aan die wettelijke normen.
In de Raadsinformatienota d.d. 31 januari 2018 als randvoorwaarde is gesteld dat de effecten
van de windmolens op de omgeving zo minimaal als mogelijk moeten zijn en bij voorkeur
lager dan de wettelijke kaders;

overwegende dat:
•
•

•

•

•

We bij het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen het algemeen belang voorop
dienen te stellen;
We ons bij het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen moeten houden aan de
gestelde randvoorwaarden, met name dat de effecten op de omgeving zo minimaal mogelijk
moeten zijn en bij voorkeur lager dan de wettelijke kaders;
De effecten op het gebied van geluidsbelasting in het milieueffectrapport (MER)
hoofdzakelijk zijn vastgesteld op basis van theoretische kennis en modellen aangezien enige
vorm van referentie-onderzoek nagenoeg onmogelijk is omdat er nog nauwelijks
soortgelijke windmolens met deze omvang en deze aantallen geplaatst zijn in Nederland;
Geluidsbelasting bij sommige omwonenden > 900 meter mogelijk toch als onevenredig
hinderlijk kan worden ervaren (overlast) ook al is die geluidsbelasting lager dan de wettelijke
norm;
We vooraf willen vastleggen dat er strenge maatregelen volgen (eventueel door extra
mitigerende maatregelen) indien blijkt dat er onevenredige geluidshinder wordt ervaren
door omwonenden > 900 meter indien deze onevenredige geluidshinder door onafhankelijke
deskundigen wordt bevestigd.

verzoekt het college om:
•

•

Onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheden om mogelijke onevenredige
geluidshinder (overlast), ondanks dat de geluidsbelasting onder het wettelijk minimum blijft,
door onafhankelijke deskundigen te laten vaststellen of anderszins een andere vorm van
onderzoek naar deze mogelijke onevenredige geluidshinder voor te schrijven teneinde elke
mogelijke klacht uiterst serieus te nemen;
De mogelijkheid te benutten om bij het verlenen van de Omgevingsvergunning op te nemen
dat als er onevenredige geluidshinder (overlast) wordt aangetoond extra mitigerende
maatregelen zullen worden ingezet, dit in overleg met de initiatiefnemer;
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