Gemeente Waalwijk
t.a.v. Arthur Senff
Postbus 15
5140 AA Waalwijk

ADVIES
Projectgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres:
Plaats:
Procedure:

Windpark Waalwijk
Waalwijk
18091316 en 18100369 m.e.r.-beoordeling

Opdrachtgever:
Datum opdracht:
Datum gereed:

gemeente Waalwijk
25 september en 2 oktober 2018
28 februari 2019

Omschrijving opdracht
Er is verzocht een m.e.r.-beoordeling uit te voeren voorafgaande aan de
aanvraag omgevingsvergunning(en) van Windpark Waalwijk, omgeving
Gansoyensesteeg te Waalwijk. Het project waarbij 5 bestaande windturbines
worden vervangen door 7 nieuwe, grotere windturbines kent 2 initiatiefnemers,
namelijk Eneco Wind B.V. voor de twee noordelijke windturbines en de
combinatie Brabant Water / gemeente Waalwijk voor de 5 zuidelijke
windturbines.
Er zijn twee partijen die elk voor hun deel een omgevingsvergunning moeten
aanvragen. De 7 nieuwe windturbines vormen samen echter één nieuw
windpark. Daarom is er één aanmeldingsnotitie ingediend waarin het gehele
windpark met haar milieueffecten is beschreven. Dit geldt ook voor de
bijbehorende rapportages (geluid, slagschaduw, externe veiligheid en natuur).
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Uitgevoerde werkzaamheden
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
 Op 25 september en 2 oktober 2018 is een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling
ontvangen van adviesbureau LBP Sight met bijbehorende rapportages. Deze
zijn door ons beoordeeld en de resultaten hiervan zijn gedeeld met de
gemeente Waalwijk (Michiel Oosterhaven).
 Vervolgens zijn via Michiel Oosterhaven, namens beide initiatiefnemers
aanvullende rapportages in gediend op gebied van geluid, externe veiligheid
en natuur. Deze zijn door ons beoordeeld en opnieuw zijn de resultaten
hiervan gedeeld met de gemeente Waalwijk. Naar aanleiding daarvan is
nogmaals overleg gevoerd over de onderdelen geluid (cumulatie) en natuur
(soortenbescherming). Op 21 en XX februari 2019 hebben wij de laatste
aanvullingen van de natuuronderzoeken ontvangen.
 Deze stukken zijn door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Op basis hiervan hebben wij
besluiten op de m.e.r.-beoordeling opgesteld.

Resultaten werkzaamheden

De aangeleverde m.e.r.-aanmeldingsnotitie, bijlagen en aanvullingen geven ons voldoende
inzicht in de milieueffecten die veroorzaakt worden door het gewenste Windpark Waalwijk.

Op basis hiervan is een besluit opgesteld op de m.e.r.-beoordeling met als uitkomst dat er
geen milieutechnische redenen zijn om de initiatiefnemers te verplichten een MER op te
stellen.

Voor de onderdelen geluid, slagschaduw en soortenbescherming is bij de m.e.r.beoordeling rekening gehouden met mitigerende maatregelen. Aan de te verlenen
omgevingsvergunningen zullen derhalve conform artikel 7.20a van de Wet milieubeheer
voorschriften moeten worden verbonden die waarborgen dat de mitigerende maatregelen
worden uitgevoerd en binnen welke termijn..

Advies

Besluiten op basis van het aangeleverde concept-besluiten m.e.r.-beoordeling dat Eneco
Wind B.V. en de combinatie Brabant Water / gemeente Waalwijk voorafgaande aan de
aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van het
Windpark Waalwijk geen MER hoeven op te stellen.

De besluiten toesturen aan beide initiatiefnemers zodat zij dit kunnen toevoegen als
bijlage bij de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning.

Een kennisgeving te doen van beide besluiten op de voor de gemeente Waalwijk
gebruikelijke wijze en ook in de Staatscourant, met behulp van de bijgeleverde concepttekst kennisgeving.

De beide besluiten, de aanmeldingsnotitie en alle bijlagen 6 weken ter inzage te leggen.

Met vriendelijke groet,
Wilfried Michels
sr. vergunningverlener en m.e.r.-coördinator
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
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