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Geachte leden van de raad, 

 

Na het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door uw raad op 21 

april jl. zijn wij in mei dit jaar gestart met het opstellen van het planmilieueffectrapport 

(planMER) conform de afgesproken m.e.r. procedure (milieueffectrapportage) en alle 

daarmee samenhangende activiteiten.  

 

Graag informeren wij u nu over ons besluit om het concept-planMER als volgende stap 

van de m.e.r. ter inzage te leggen inclusief een publieksvriendelijke samenvatting (zie 

bijlagen 1 en 2).  

 

Het planMER beschrijft wat de (milieu)effecten zijn van de ontwikkeling die de gemeente 

Waalwijk voor ogen heeft om opwek van grootschalige windenergie mogelijk te maken. 

In het planMER zijn vijf verschillende mogelijke opstellingsvarianten, zogenaamde 

alternatieven, onderzocht. Alle alternatieven waarmee de Waalwijkse opgave kan worden 

behaald zijn onderzocht met zowel windturbines van 130 meter ashoogte (ca. 14 stuks) 

als 170 meter (ca. 9 stuks). Door de alternatieven te vergelijken wordt duidelijk welke 

voor- en nadelen bepaalde keuzes hebben voor het milieu en wat randvoorwaarden, 

belemmeringen en kansen zijn bij deze plannen. Mede op basis hiervan kan de gemeente 

een voorkeursalternatief (VKA) kiezen. Dit is een alternatief of een combinatie van (delen 

van) alternatieven dat de voorkeur heeft om de voorgenomen windopgave voor Waalwijk 

uit de Kadernota te realiseren. Het VKA wordt overigens pas bepaald nadat het planMER 

definitief is. Het opstellen van het planMER is in handen van Witteveen+Bos. 

 

Het planMER is nu voor 95% gereed. In deze fase van het proces willen wij dit concept 

voorleggen aan betrokkenen in de omgeving, initiatiefnemers, andere belanghebbenden, 

de Commissie voor de milieueffectrapportage en de GGD. De reden dat wij de 

terinzagelegging van dit concept-planMER als tussenstap in het planMER proces hebben 

ingebouwd is om de omgeving actief te betrekken bij de uitwerking en de uiteindelijke 

keuze van het voorkeursalternatief. Daarvoor is het belangrijk om de 

onderzoeksuitkomsten en de effectenanalyse van de verschillende alternatieven van 

tevoren te delen zodat we eventuele onvolkomenheden daarin kunnen oplossen alvorens 

het VKA vast te stellen.  

N.B. - De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt alleen advies uit op 

openbaar gemaakte stukken.  

 - De alternatievenontwikkeling en milieueffecten in dit planMER zijn niet van 

toepassing op zonnevelden. Omdat de Raad van State dit niet verplicht stelt zijn 

de effecten van zon in een aparte bijlage van het concept-planMER opgenomen. 

https://www.witteveenbos.com/nl/werkterreinen/gebouwde-omgeving/expertises/verkenning-planuitwerking-milieueffectrapportage-en-esia/


 

 

 

 

Evenals in de NRD-fase is gedaan hebben we ook bij het planMER in de afgelopen 

periode iedereen de gelegenheid gegeven om te reageren op de aanpak en input te 

leveren. Op 17 mei en 12 juli 2022 waren er goed bezochte inloopbijeenkomsten over 

‘Landschap en Ecologie’ en ‘Geluid, Slagschaduw en Gezondheid’ in Waspik. Verder zijn 

er op 15 juni en 6 juli 2022, in samenwerking met de gemeente Altena, inloopspreekuren 

georganiseerd in de kernen Dussen en Drongelen. Ook deze werden goed bezocht.  

Tenslotte is er op 27 september jl. een bijeenkomst over het thema Lokaal eigendom en 

maatschappelijke meerwaarde gehouden in Sprang-Capelle. 
• Verslag Themabijeenkomst Landschap en Ecologie - 17 mei 2022  
• Verslag Themabijeenkomst Geluid, Slagschaduw en Gezondheid - 12 juli 2022  

• Verslag Themabijeenkomst Lokaal eigendom & Maatschappelijke meerwaarde - 27 sep 
2022  

 

Op donderdag 8 december aanstaande zullen wij uw raad bijpraten over de uitkomsten 

van het planMER en de vervolgstap om te komen tot een voorkeursalternatief (VKA) in 

de vorm van aangewezen plaatsingszones in het door de raad in 2021 vastgestelde 

zoekgebied voor grootschalige opwek.  

 

In het kader van het planMER is er verder intensief contact geweest met de betrokken 

professionele stakeholders zowel formeel als informeel. Daaronder de GGD, provincie 

Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, Defensie, Enexis, TenneT, 

ZLTO De Langstraat en de randgemeenten Altena, Geertruidenberg en Heusden. De 

hieruit voortgekomen feedback is meegenomen in het concept-planMER. 

 

Onze planning is om van 30 november tot en met 2 januari 2023 de concept-planMER ter 

inzage te leggen. Deze afwijkende inzagetermijn, die noodzakelijk is om onze planning te 

kunnen halen, is mogelijk omdat deze tussenstap niet verplicht en onze eigen keuze is. 

Geïnteresseerden hebben dan gelegenheid hun mening te geven via een zogenaamde 

‘zienswijze’. Voor de beantwoording wordt een reactienota opgesteld die ook publieke 

toegankelijk zal zijn. Op 6 december aanstaande wordt ook nog een brede publieke 

informatieavond gehouden. In deze periode worden ook de Commissie voor de 

milieueffectrapportage en de GGD om advies gevraagd.  

 

Tenslotte 

Zoals eerder besproken hebben wij gekozen voor een transparante procesaanpak waarbij 

continu gestuurd wordt op behoud van draagvlak én het bereiken van haalbare 

uitkomsten, op basis van landschappelijke inpassing, ruimtelijke en gezondheidscriteria 

én economische uitvoerbaarheid. Hieronder is dat proces schematisch aangegeven.  

 

 

 

  

https://www.waalwijk.nl/_flysystem/media/verslag_themabijeenkomst_landschap_en_ecologie_17_mei_2022_v1.0.pdf
https://www.waalwijk.nl/_flysystem/media/verslag_themabijeenkomst_geluid_slagschaduw_en_gezondheid.pdf
https://cuatro.sim-cdn.nl/waalwijk/uploads/verslag_derde_themabijeenkomst_-_lokaal_eigendom_en_maatschappelijke_meerwaarde.pdf
https://cuatro.sim-cdn.nl/waalwijk/uploads/verslag_derde_themabijeenkomst_-_lokaal_eigendom_en_maatschappelijke_meerwaarde.pdf


 

 

 

 

In het proces van grootschalige opwek is het balanceren tussen draagvlak en 

haalbaarheid van groot belang, zodat een eindresultaat wordt bereikt waar u als raad 

een afgewogen besluit over kan nemen.  

We hopen dat op basis hiervan in het voorjaar van 2023 de concept beleidsvisie met het 

definitieve planMER en VKA door u als gemeenteraad kan worden vrijgegeven voor 

inspraak/zienswijzen.  

 

Voor de beschrijving van de belangrijkste mijlpalen van de grootschalige opwek tot eind 

volgend jaar hebben wij hieronder nog een infographic opgenomen.  

 

 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons besluit om 

vooruitlopend op het bepalen van het VKA het concept-planMER als volgende stap van de 

m.e.r. ter inzage te leggen 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

1. Concept-planMER Grootschalige Opwek Duurzame Energie Waalwijk inclusief 

bijlage – 24 november 2022 

2. Publieksvriendelijke samenvatting concept-planMER GODE – 24 november 2022 

 


