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Beste mevrouw of meneer, 

 

In uw brief van 16 januari 2019 heeft u vragen gesteld over de kadernotitie 

plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden. 

 

Inmiddels zijn deze deels beantwoord in de Informatievergadering Ruimte & 

Duurzaamheden op 13 maart jl. en is er in de raadsvergadering van 2 april jl. een 

motie aangenomen om het huidige beleid ten aanzien van windenergie te 

actualiseren. Volledigheidshalve hechten wij eraan om uw vragen als volgt te 

beantwoorden. 

 
Vraag 
Klopt het dat de duiding van locaties in beide genoemde documenten verre van 

eenduidig is en dat die eenduidigheid in deze wel gewenst is?  

 
Antwoord  

Hoewel de formulering niet exact gelijkluidend is gaat het wel ‘globaal’ om dezelfde 

gebieden. Het enige verschil is de smalle strook langs de A59 (buiten de 

bedrijventerreinen) die in de Duurzaamheidsagenda niet expliciet genoemd wordt, 

maar daarop liggen te veel ruimtelijke beperkingen (woningen, kassen, 

buisleidingen en de weg zelf). 

 
Vraag 
In de kadernotitie in 2009 werd nog uitgegaan van windturbines met een tiphoogte 

van rond de 100 meter. In dit concreet geval gaat het over windturbines met een 

hoogte van meer dan 200 meter en de verwachting is dat er in 2020 er al 

windturbines op het land zijn met een tiphoogte van 250 meter. Kan deze 

ontwikkeling (bedoeld wordt: de windturbines worden steeds hoger) ook van 

invloed zijn op de keuzes zoals die zijn neergelegd in de kadernotitie uit 2009 en 

moeten die daarbij niet in ogenschouw worden genomen? 
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Antwoord 

In de Duurzaamheidsagenda wordt hierover al aangegeven dat de maximale 

ashoogte van windmolens tegenwoordig hoger is dan de in de kadernotitie 

genoemde ashoogte van 105 m. In principe doet een grotere hoogte in principe 

niets af aan de locatiekeuze, maar natuurlijk wel in de nadere ruimtelijke 

onderbouwing van een eventueel initiatief.  

 

Dit aspect zal bij de actualisering van het beleid ten aanzien van windenergie 

worden meegenomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

John Burgs 

Medewerker ruimtelijke ordening  

 

 

 


