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Aanleiding
Op 12 mei  2020 is door u de Kadernotitie windenergie vastgesteld. In deze kadernotitie worden 
randvoorwaarden geschetst en de notitie brengt in beeld welke locaties geschikt kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van windturbines. Op basis van deze kadernotitie heeft energiebedrijf RWE een 
principeverzoek bij ons ingediend voor de realisatie van vier windmolens in de Gelderse Waard. Op 
verzoek van RWE, en volgens het door u vastgestelde beleid, informeren wij u bij deze over de 
indiening van dit principeverzoek.

Informatie
U treft het door RWE ingediende verzoek en het plan als bijlagen aan. Hierin staat informatie over o.a. 
de ligging, landschappelijke inpassing, impact op het milieu en participatie. Onderstaande afbeelding 
is een uitsnede uit het plan en geeft de voorgestelde ligging weer.



Vervolg
In een vooroverleg met RWE is aangegeven dat het principeverzoek pas in behandeling wordt 
genomen op het moment dat er meer duidelijkheid is over de in de Regionale Energie- en 
Klimaatstrategie (REKS) genoemde energiehubs. Naast het initiatief van RWE zijn er nog enkele 
initiatiefnemers bezig met de planvorming voor realisatie van windmolens in onze gemeente. Graag 
betrekken wij de raad in een vroeg stadium bij het proces waarmee we tot een afweging komen voor 
locatiekeuze en rol van de gemeente. Hiervoor komen we in het najaar bij u terug.

Bijlagen:
 Principeverzoek van RWE
 Plan Windpark De Gelderse Waard

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie
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SAMENVATTING

In dit principeverzoek worden de ruimtelijke-
planologische mogelijkheden weergegeven 
van een windpark in de gemeente Heusden. 
De planlocatie is gelegen in Hedikhuizen ten 
noorden van Haarsteeg en Vlijmen tegen de 
gemeentegrens van ‘s-Hertogenbosch. Het 
beoogde windpark kan bestaan uit moderne 
windturbines met een tiphoogte tussen de 210 
en 260 meter. 

RWE wil samen met de gemeente Heusden, 
bewoners en omwonenden van het 
plangebied en andere belanghebbenden de 
invulling van het onderliggend principeverzoek 
verder uitwerken. Exacte locaties en het type 
windturbine ligt nog niet vast. RWE wil de 
ruimtelijke procedure en het bijbehorende 
participatieproces daarvoor benutten.

Dit principeverzoek geeft een schets van 
het voorgenomen plan, het plangebied en 
de belangrijke omgevingsfactoren. Op basis 
van de mogelijkheden van het plangebied 
zijn belangrijke milieuaspecten beschouwd 
en is de haalbaarheid van het plan 
aangegeven. Tevens wordt ingegaan op de 
participatiemogelijkheden.

Een aantal landeigenaren waaronder 
gemeente Heusden, Diaconie Engelen en het 
Waterschap kunnen direct invulling geven aan 
de participatiegedachte door hun opbrengsten 
direct aan de lokale gemeenschap ten goede 
laten komen. RWE zal tevens zorgdragen 
voor een bijdrage uit het project aan een 
omgevingsfonds.

Het principeverzoek voldoet ons inziens 
aan landelijke regels en richtlijnen èn aan 
de visie van de gemeente Heusden zoals 
die is weergegeven in het goedgekeurde 
Raadsvoorstel van 12 mei 2020: Kadernotitie 
windenergie.

RWE is bereid om mee te werken aan cable-
pooling waardoor er ook kansen ontstaan voor 
een zonnepark.

RWE vraagt het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Heusden 
om medewerking te verlenen aan de ruimtelijk 
procedure en zo mogelijk mede regie te 
voeren in het participatieproces.
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1.1 Introductie

RWE Windpower Netherlands BV is 
voornemens om in samenwerking met de 
gemeente Heusden, omwonenden van de 
planlocatie, diverse grondeigenaren en andere 
belanghebbenden een windpark te realiseren 
op gronden gelegen in Hedikhuizen, ten 
noorden van Haarsteeg en Vlijmen en tegen 
de gemeentegrens van ’s-Hertogenbosch. Het 
betreft de realisatie van 4 windturbines met 
een tiphoogte van 210 tot 260 meter. Door 
middel van dit principeverzoek verzoeken wij 
uw gemeente een uitspraak te doen over uw 
medewerking aan dit plan. Bovendien zien 
wij kansen om (op termijn) een combinatie 
van wind- en zonne-energie te realiseren, 
overeenkomstig de ambities in de REKS. 
Deze aanvullende mogelijkheden worden 
graag in samenwerking met de gemeente 
verkend. 

Om een goed beeld te krijgen van de 
haalbaarheid van windenergie in het 
plangebied is het van belang de locatie 
en directe omgeving te verkennen en de 

potentiële effecten van een windpark op 
het gebied inzichtelijk te maken. Door op 
voorhand eventuele moeilijkheden of kansen 
te bespreken, treden deze verder in het 
traject niet als onverwachte complicaties 
op. Daarnaast beschrijven we in dit 
principeverzoek op voorhand mogelijke 
oplossingen. Het is de nadrukkelijke wens van 
RWE om al in een vroeg stadium in dialoog 
met de gemeente, omgeving en andere 
stakeholders de mogelijkheden verder te 
ontwikkelen. Ervaring leert dat windprojecten 
nooit gemakkelijk zijn, maar dat vroegtijdige 
betrokkenheid het proces helpt. Dat geldt ook 
voor de mogelijkheid tot participatie door de 
omgeving in het te bouwen windpark. 

Het plangebied ligt globaal in de zone tussen 
de gemeentegrens met ‘s-Hertogenbosch 
in het oosten, de Bokhovenseweg in het 
noorden, de Hedikhuizense Maas in het 
westen en de Buitenwaardeweg in het zuiden. 
Vanouds is het een nat en open gebied onder 
invloed van de Maas. In de huidige situatie 
zijn de polders in gebruik als agrarisch gebied. 

RWE Windpower 
RWE Windpower Netherlands B.V. (kortweg ‘RWE’) is onderdeel van het RWE concern en in 
Nederland een belangrijke producent van duurzame energie. Zij wil een substantiële bijdrage 
leveren aan de Nederlandse energietransitie door een verbindende rol te spelen tussen techniek, 
mens en omgeving. Leveringszekerheid beschouwt RWE als cruciaal; continue beschikbaarheid 
van elektriciteit moet gezekerd zijn. RWE produceert elektriciteit – schoon, veilig en betaalbaar. 
RWE zet zich in voor wereldwijde groei van hernieuwbare energie en richt zich daarom op 
de ontwikkeling en exploitatie van uiteenlopende duurzame energietechnieken, waaronder 
windenergie. RWE heeft ruim 300 MW aan opgesteld vermogen windenergie in Nederland. 
Hiermee wordt voor circa 234.000 huishoudens groene stroom geproduceerd. In 2021 groeit dit 
tot ruim 400 MW. Vanuit historisch perspectief is RWE sterk verbonden met Noord-Brabant via 
haar voorlopers PNEM en Essent. Dit is te zien aan het aantal windparken in de provincie. Maar 
ook aan bijvoorbeeld de Amercentrale in Geertruidenberg en de warmtelevering daarvandaan 
aan Bredase en Tilburgse huishoudens.
RWE verkent sinds enkele maanden in de gemeente Heusden de mogelijkheden van een 
windpark. De verdere ontwikkeling zullen wij doen in nauwe samenwerking met de gemeente 
Heusden, omwonenden en behartigers van belangengroepen.

1. INTRODUCTIE
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1.2 Verzoek aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van 
gemeente Heusden

RWE verzoekt het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Heusden 
medewerking te verlenen aan de ruimtelijk 
procedure tot inpassing van een windpark 
zoals omschreven in dit principeverzoek. RWE 
stelt voor het plan nader uit te werken en de 
inpasbaarheid te toetsen door het doorlopen 
van een planologische procedure inclusief het 
participatieproces.

Figuur 1: plangebied 

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de opwekking van 
duurzame energie (en in het bijzonder 
windenergie) beleidsmatig ingekaderd. 
In hoofdstuk 3 en 4 worden de locatie en 
de mogelijkheden om hier op zorgvuldige 
wijze een windpark te realiseren besproken. 
Vervolgens worden de meest relevante 
omgevingsfactoren in hoofdstuk 5 toegelicht, 
gevolgd door ons voorstel omtrent participatie 
in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat de 
conclusies van de verkenningen alsmede de 
mogelijke vervolgstappen.
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Voor de regio Hart van Brabant, waar de 
gemeente Heusden deel van uitmaakt, is 
een Regionale energie- en klimaatstrategie 
(REKS) opgesteld. 

2.2 Provinciaal beleid

“In 2050 is Brabant energieneutraal”, deze 
ambitie is opgenomen in de Omgevingsvisie 
van de provincie Noord-Brabant. Hierbij geeft 

Figuur 2: Brabant energieneutraal in 2050

2. BELEIDSKADER

2.1 Landelijk beleid

Op 26 oktober 2017 is het kabinet Rutte III 
beëdigd. Het regeerakkoord van Rutte III 
bevat de doelstelling om in 2030 de uitstoot 
van broeikasgassen met 49% te verminderen 
ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling 
te halen is er een Klimaat- en Energieakkoord 
gesloten in 2019. Deze is op 28 juni 2019 
door een brede groep van maatschappelijke 
organisaties ondertekend en overgenomen 
door het kabinet. Het akkoord bevat een 
pakket aan maatregelen verdeeld over vijf 
sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, 
industrie, landbouw- en landgebruik en 
mobiliteit. 

De sector Elektriciteit heeft de grootste 
opgave, namelijk 20,2 megaton CO2-reductie. 
Om dit te bereiken wordt er gestreefd naar 
het opschalen van elektriciteitsproductie uit 
hernieuwbare bronnen tot 84 TWh. Meer dan 
de helft hiervan zal van wind op zee moeten 
komen (49 TWh), de rest uit hernieuwbare 
energie op land (35 TWh). De doelstelling 
van hernieuwbare energie op land komt 
voornamelijk uit wind- en zonne-energie. 
Ter illustratie: 35 TWh staat gelijk aan 2 á 
3.000 moderne windturbines. Overigens 
zal deze doelstelling van 35 TWh behaald 
moeten worden door een combinatie van 
grootschalige zonne- en windenergie 
productie. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 
energieregio’s in Nederland onderzoeken 
waar en hoe deze elektriciteit het beste 
opgewekt kan worden. Deze regio’s gaan ook 
op zoek naar de mogelijkheden om wijken 
en gebouwen van het aardgas te halen. 
Maatschappelijke en financiële haalbaarheid 
zijn hierbij uitgangspunten. In een Regionale 
Energiestrategie (RES) beschrijft elke 
energieregio zijn eigen keuzes.
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de provincie ook al aan dat de uitwerking 
hiervan in de Regionale Energiestrategieën 
vorm moet krijgen. Voor de periode tot 2030 
zet de provincie vol in op het mogelijk maken 
van zoveel mogelijk zonne- en windparken 
die breed gedragen zijn en passen binnen de 
spelregels van de verordening ruimte. 
In de verordening ruimte is het plangebied 
aangemerkt als ‘groenblauwe mantel’ in 
landelijk gebied. Hiervoor gelden de volgende 
uitgangspunten ten aanzien van windturbines:
• de windturbines zijn inpasbaar in de 

omgeving;
• er sprake is van een geclusterde 

opstelling van minimaal 3 windturbines;
• de ontwikkeling geeft een 

maatschappelijke meerwaarde, 
waaronder de mogelijkheid voor de 
omgeving om te participeren in het 
project;

• de ontwikkeling is op regionaal niveau 
afgestemd met omliggende gemeenten 
en de netwerkbeheerder, gelet op de 
ontwikkeling van overige duurzame 
energie-initiatieven in de omgeving.

De windparken kunnen voor 25 jaar vergund 
worden. Hierbij moet zijn verzekerd dat de 

windturbines na afloop van deze periode 
worden verwijderd en dat de situatie van voor 
de realisatie van windturbines wordt hersteld. 
Hoewel de provincie formeel het bevoegd 
gezag is voor windparken tussen 5 en 100 
MW, delegeert zij deze bevoegdheid in 
principe altijd aan de gemeente. Hiermee 
wordt de gemeente verantwoordelijk voor 
het vergunnen en faciliteren van een 
windenergieproject.

2.3 Regionaal beleid

De gemeente Heusden is deelnemer in de 
Regionale Energie-en Klimaat Strategie 
(REKS) Hart van Brabant. Daar wordt gewerkt 
aan een toekomstbestendige regio, met 
respect voor mens, natuur en milieu. Een 
regio die minder energie gebruikt, duurzame 
energie opwekt en werkt aan het voorkomen 
van overlast door overstromingen, hevige 
regenval, extreme droogte of hitte. De 
plannen daarvoor staan in het 1e concept van 
de Regionale Energie- en Klimaatstrategie 
(REKS).

Figuur 3: Ontwikkelscenario’s voor grootschalige opwekking van elektriciteit per cluster (uitsnede REKS)
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Belangrijkste uitkomsten:
I. Een toekomstbestendige regio is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid
en heeft invloed op alle inwoners en 
gebruikers daarvan, dus zij worden ook 
betrokken bij de veranderingen

II. Iedereen moet mee kunnen beslissen en 
deelnemen en de hele samenleving moet 
hiervan kunnen proffiteren.

III. Streven naar 50% lokaal (mede-) 
eigenaarschap van duurzame 
energieprojecten.

IV. De lokale energiecoöperaties
leveren waar mogelijk hun kennis en 
competenties om het lokale belang te 
waarborgen.

V. Sociale participatie krijgt extra aandacht 
om een breed maatschappelijk draagvlak 
te verkrijgen voor de ontwikkeling van de 
duurzame energieprojecten (o.a. 
locatiekeuze).

VI. Gemeenten geven zelf verder invulling aan 
procesparticipatie en betrekken ook hun 
inwoners daarbij, zodat iedereen mee kan 
denken en doen.

VII. Lokale plannen van inwoners, gemeenten 
en ondernemers blijven belangrijk
en inwoners mogen meedenken en 
meebeslissen over de plannen en 
meewerken aan de uitvoering.

VIII. In het ontwikkelscenario van de REKS 
wordt het noordelijk cluster binnen de 
regio aangewezen voor de realisatie van 
20 windturbines. In het oostelijk deel van 
dit cluster, waartoe het plangebied in 
onderhavig voorstel behoort, wordt 
bovendien een combinatie van wind- en 
zonne-energie voorzien (zie ffiguur 3). 

2.4 Gemeentelijk beleid

Op 12 mei 2020 heeft de Raad van de 
gemeente Heusden de Kadernotitie 
windenergie vastgesteld. Deze kadernotitie 
is tot stand gekomen na een intensief 
participatieproces met inwoners. Dit proces 
heeft geleid tot een eerste toetsingskader voor 
initiatiefnemers. In dit toetsingskader staan de 
volgende randvoorwaarden genoemd:
1. effecten voor de mensen zo klein

mogelijk;
2. respect voor erfgoed en landschap;
3. betrekken en meeprofiteren door de

samenleving;
4. compensatieplicht.

Effecten voor de mensen zo klein mogelijk
De gemeente houdt de 750 meter grens aan 
rond woonkernen als harde afstand. Binnen 
deze zone mogen geen grote turbines worden 
gebouwd. Voor solitaire woningen geldt een 
voorzorgafstand van 400 meter.

Respect voor erfgoed en landschap
Het projectvoorstel voldoet aan deze 
twee criteria (zie figuur 5). Bovendien zal 
onderzocht worden of een afstand van 400 
meter tot solitaire woningen voldoende is om 
overlast te voorkomen. Zie hoofdstuk 5 voor 
een eerste indicatie hiervan. 

De gemeente stelt nadere eisen aan de 
plaatsing van windturbines in de nabijheid van 
de volgende zones: 
• beschermd stadsgezicht;
• de schootsvelden van de Vestingstad en

van Fort Hedikhuizen;
• eendenkooien (afpalingsrecht);
• De Baardwijkse Overlaat;
• cultuurhistorisch waardevol gebied;
• komkernen.

De gemeente beoordeelt het initiatief op de 
effecten van het windpark op bovenstaande 
zones en de landschappelijke inpassing. 

Daarnaast kan de bouw van windturbines 
juist een stimulans zijn voor het behoud of het 
versterken van landschappelijke of natuurlijke 
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kwaliteiten binnen de invloedssfeer van de 
turbines. Daarom dient, in samenwerking met 
de gemeente en haar inwoners, gezocht te 
worden naar meekoppelkansen. In gebieden 
die behoren tot de groenblauwe mantel, 
zoals het plangebied, is het realiseren van 
koppelkansen verplicht. Een koppelkans is 
er mogelijk met de wens van het Waterschap 
om in of nabij het gebied een ecologische 
zone te realiseren. Dit is uit een gesprek 
met het Waterschap reeds gebleken. Het 
participatieproces is er op gericht om 
koppelkansen te identificeren en ofwel mee te 
nemen in het project, ofwel te koppelen aan 
het op te richten omgevingsfonds.

Verder acht de gemeente het bij de 
landschappelijke inpassing van belang dat 
windturbines landschappelijk gezien op een 
logische plek staan en dat windturbines 

Figuur 4: Inventarisatie van mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines in relatie tot de bebouwde kom en 
solitaire woningen. In deze figuur is met betrekking tot de gemeentelijke voorzorgafstanden ook rekening gehouden 
met bebouwde kommen en woningen in buurgemeenten.

bij voorkeur een ranke en transparante 
constructie hebben met neutrale kleuren 
die wegvallen of opgaan in de omgeving. 
Wat betreft de locatie is het is de omgeving 
van de steenfabriek een logische plek, ook 
omdat de steenfabriek streeft naar een zo 
duurzaam mogelijke uitstraling. Wat betreft de 
vormgeving dienen windturbines te voldoen 
aan diverse veiligheidseisen, maar is de 
ontwikkeling dat sprake is van relatief ranke 
masten. De kleur van de windturbines is wit. 
Wit is een neutrale kleur, die de windturbine 
doet opgaan in een bewolkte achtergrond. 
Internationale wetgeving vereist ook dat grote 
objecten wit zijn, zodat deze voor piloten 
zichtbaar zijn. Verder biedt een wit laagje over 
de turbines bescherming tegen bijvoorbeeld 
corrosie en het reflecteert de zonnestralen, die 
anders het composiet en staal te zeer zouden 
verhitten.  
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Figuur 5: Contouren van 450 en 750 meter rondom windturbines in relatie tot omliggende woningen.

Betrekken en meeprofiteren door de 
samenleving
Draagvlak onder de inwoners is noodzakelijk 
om de realisatie van windturbines te laten 
slagen. Dit draagvlak ontstaat als inwoners 
en ondernemers vroegtijdig worden 
meegenomen bij initiatieven in hun woon- en 
leefomgeving. 

Windparken zijn vanwege hun hoogte 
nadrukkelijk aanwezig in het landschap en 
houden de omgeving tijdens de ontwikkeling 
dan ook vaak bezig. RWE is zich hier 
terdege van bewust. Een belangrijk punt is 
dat belanghebbenden vaak verschillende 
ideeën hebben over aspecten zoals geluid, 
slagschaduw, veiligheid en beleving van 
windturbines. Daardoor wordt de komst van 
een windpark vaak gezien als een bedreiging, 
hoewel het zeker ook een kans is. Het kan 
immers een kans voor de omgeving zijn om 
zelf te bepalen hoe de energietransitie vorm 

krijgt. Of om deel te nemen in een windpark. 
Tevens biedt het kansen om de lokale 
economie te verstevigen. RWE wil dit samen 
met de lokale gemeenschap in de vorm van 
proces- en projectparticipatie oppakken.

Een nadere uitwerking van het voorstel voor 
project- en procesparticipatie is beschreven in 
hoofdstuk 6.

Compensatieplicht
Volgens de Kadernotitie moeten inwoners 
aanspraak kunnen maken op compensatie 
door een initiatiefnemer. Dat betreft inwoners 
die onevenredige hinder ervaren van één 
of meer windturbines op hun individuele 
(bedrijfs)woningen en niet een zogenaamde 
molenaarswoning zijn. De compensatie 
gaat vooraf aan het lokaal eigenaarschap 
van 50%. Dit betekent in concrete zin dat 
deze financiële compensatie onderdeel 
uitmaakt van de kosten van het project en 
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niet meetellen in de hoogte van de lokale 
revenuen.

De Kadernotitie benoemt drie afstandsklassen 
met bijbehorende compensatieplicht. In 
onderstaande tabel is deze weergeven en 
wordt tevens per klasse geïnventariseerd 
hoeveel woningen voor dit plan aan de orde 
zijn. 

Figuur 5 toont de voorgestelde windturbines 
met een contour van 400 respectievelijk 
750 meter rondom, alsmede de aanwezige 
woningen in de omgeving.
Voor omwonenden binnen een afstand van 
400 tot 750 meter tot de turbines wordt 
een burenregeling ingesteld. Zij ontvangen 
afhankelijk van de afstand tot het windpark 
een vergoeding. De hoogte van deze 
vergoeding wordt in samenspraak met alle 
belanghebbenden bepaald.

Afstandsklassen Mate van compensatie Aantal betrokken 
woningen

< 400 meter Opnemen als molenaarswoning of opkopen 
van de woning en aan de woonbestemming 
onttrekken

0

400 - 750 meter Gedeeltelijke financiële compensatie 8

> 750 meter Geen compensatie -

2.5 Conclusie beleid
Op basis van het landelijk, provinciaal, 
regionaal en gemeentelijk beleid lijkt 
het plangebied uiterst geschikt voor de 
ontwikkeling van windenergie. Aan de 
randvoorwaarden, zoals gesteld in de 
Kadernotitie, kan worden voldaan.  
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3. PLANGEBIED

Het plangebied ligt globaal in de zone tussen 
de gemeentegrens met ‘s-Hertogenbosch in 
oosten, de Bokhovenseweg in het noorden, 
de Hedikhuizense Maas in het westen en 
de Buitenwaardeweg in het zuiden. Tot 
1958 behoorden de Gelderse Waarden tot 
Ammerzoden, dat aan de overkant van de 
Maas in Gelderland ligt. Tot de 15e eeuw 
maakte de Maas tussen het Gelderse Well en 
het Brabantse Hedikhuizen een zeer scherpe 
bocht. Omdat deze gevaarlijk was voor de 
scheepvaart, werd deze meander in de winter 
van 1474-1475 doorgegraven. In de eeuwen 
daarna zou de oude bocht (Hedikhuizense 
Maas) geleidelijk verlanden. Doordat de 
hoofdstroom van de Maas ter plaatse naar 
het noorden was verlegd, kwamen Gelderse 
gronden ten zuiden van de Maas te liggen. 
Tot 1958 vormden de Gelderse Waarden 
een stukje Gelderland ten zuiden van de 
Maas. In dat jaar werden ze als deel van 
de Gelders-Brabantse grenscorrecties van 
1958 overgedragen aan de provincie Noord-
Brabant. 

Vanouds is het een nat en open gebied onder 
invloed van de Maas. In de huidige situatie 
zijn de polders in gebruik als agrarisch gebied. 

De werktitel van het windpark is afgeleid van 
dit plangebied: “De Gelderse Waard”.

Perceeleigenaren binnen het plangebied
Particuliere eigenaren
RWE heeft met een aantal landeigenaren 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
voor de ontwikkeling van een windpark in dit 
plangebied.

Steenfabriek Vandersanden
In het noorden van het plangebied staat 
de Steenfabriek Vandersanden. Zij willen 
het meest duurzame bedrijf in de sector 
zijn/worden. Duurzaamheid past bij de 

familiewaarden van de Vandersanden Group. 
De daken van het bedrijf zijn reeds zoveel 
mogelijk bedekt met zonnepanelen (ca 1,8 
ha).

Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Engelen
Ook de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Engelen bezit een perceel in het 
projectgebied. Jaarlijkse vergoedingen uit het 
windpark komen rechtstreeks ten goede aan 
armoedebestrijding en de zorg voor kwetsbare 
groepen in de samenleving. De diaconie richt 
zich op projecten op lokaal, regionaal en 
buitenlands gebied. De diaconie kiest bewust 
voor kleinschalige ‘anti-strijkstok’ stichtingen. 
Zo nodig verleent de diaconie individuele 
ondersteuning en streeft naar samenwerking 
met maatschappelijke instellingen in Den 
Bosch en omgeving om ook zo de kwetsbare 
mensen in de Nederlandse samenleving te 
ondersteunen. 

De diaconie participeert voorts in een aantal 
kleinere projecten in Engelen en Den Bosch, 
waaronder bijvoorbeeld de Voedselbank, 
maar ook de Actie4Kids, voorheen Actie 
Schoenendoos. Rond de maand november 
worden door de kinderen van de Kinderkring 
schoenendozen prachtig versierd en 
gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed.

De Protestantse Gemeente Engelen is een 
zogenaamde ANBI-instelling (algemeen nut 
beogende instelling). Hierdoor komen de 
opbrengsten uit het windpark meteen te goede 
aan de lokale gemeenschap vooral voor de 
kwetsbaren in de samenleving.

Diaconie: 
“Wij zien de komst van een windpark als 
een belangrijke stap op weg naar een 
klimaatneutrale energievoorziening. Ook 
worden hierdoor inkomsten gegenereerd die 
via de Diaconie rechtstreeks ten goede komen 
aan de lokale gemeenschap”.
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Figuur 6: Plangebied

Gemeente Heusden
De gemeente Heusden is eigenaar van een 
aantal percelen in het plangebied. Hierdoor 
kan zij mede invulling en sturing geven aan 
het ontwikkelproces. De opbrengsten van de 
inbreng in het windpark vloeien hierdoor direct 
naar de gemeente en komen beschikbaar 
voor de inwoners van de gemeente Heusden 
waardoor de lokale samenleving kan 
meeprofiteren. 

Waterschap Aa en Maas
RWE en Waterschap Aa en Maas hebben 
de intentie een mogelijke samenwerking 
nader te onderzoeken. Waterschap Aa en 
Maas beschikt over een gemaal en een 
bedrijfswoning nabij het plangebied en 
waterlopen in het plangebied. Het waterschap 
ziet voor de toekomst mogelijke koppelkansen 

met een Ecologische verbindingszone en 
het dijkversterkingsproject in de omgeving 
van het plangebied, heeft de ambitie 
om een energieneutraal waterschap zijn 
in 2030 en is actief deelnemer aan de 
Regionale Energiestrategieën binnen haar 
beheersgebied. Wat betreft de toekomstige 
dijkversterking kan nog vermeld worden 
dat de turbines in ieder geval buiten de 
beschermingszones zijn geprojecteerd.



16 WINDPARK DE GELDERSE WAARD

4. MOGELIJKHEDEN VAN DE LOCATIE

Windenergie is op dit moment één van de 
meest rendabele vormen van duurzame 
energie. De kosten van 1 kWh opgewekte 
energie komt in de buurt van de kosten van 
dezelfde hoeveelheid energie opgewekt 
met fossiele brandstoffen. Voor het verschil 
in prijs biedt de overheid de regeling 
‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ 
(SDE++) welke zich richt op bedrijven en 
(non-profit) instellingen. De bijdrage van de 
SDE++ regeling wordt mede bepaald door de 
gemiddelde windsnelheid op 100m hoogte 
conform de SDE++ windkaart (zie ook www.
rvo.nl). Voor de planlocatie, waar een relatief 
lage gemiddelde windsnelheid heerst, is het 
van belang om een windturbinetype met een 
zo groot mogelijke rotordiameter te realiseren. 
Deze diameter bepaalt in grote mate de 
energieopbrengst op de locatie. Een tweede 
belangrijke factor is de ashoogte van de 
turbine, omdat het op grotere hoogte harder 
waait.

2.1 Type windturbine
In de fase van planvorming van windparken 
wordt meestal geen type windturbine 
vastgelegd. In de praktijk wordt uiteindelijk 
een vergunningaanvraag gedaan waarin 
meerdere typen turbines mogelijk zijn, en 
waarin afmetingen in bandbreedten worden 
vastgelegd. De milieuonderzoeken bij de 
aanvraag gaan dan meestal uit van worstcase 
berekeningen met verschillende turbinetypen. 

Om enig houvast te hebben gaan we in dit 
principeverzoek uit van een specifiek formaat 
turbine. Een moderne windturbine is tussen 
de 210 en 260 meter tot het hoogste punt 
(tiphoogte). We hanteren in deze rapportage 
daarom een turbine van circa 240 meter hoog. 
De afmetingen zijn als voorbeeld in de figuur 
hieronder weergegeven, maar kunnen per 
type windturbine enigszins verschillen. 

Mast:  164 meter
Rotordiameter: 150 meter
Wieklengte: 75 meter
Tiphoogte: 239 meter

http://www.rvo.nl
http://www.rvo.nl
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4.2 Landschappelijke kwaliteiten
Het gebied is onderdeel van de oeverwallen 
ten zuiden van de Maas. Naast de landbouw 
komen in het gebied veel verschillende 
functies voor. Het landschap wordt bepaald 
door rivierlopen, omdat de verkavelingen door 
de hoogteverschillen haaks op de rivier zijn 
gericht en dat bij een meanderende rivier zeer 
onregelmatige patronen oplevert.
Door de vruchtbare gronden is landschap van 
oudsher gekenmerkt door rijke fruitgaarden, 
tuin- en akkerbouw. Het gebied van de oude 
uiterwaarden is door de riviersedimentaties 
het hoogste gedeelte van de oeverwal en kent 
een zeer open karakter.

De landschappelijke kernkwaliteiten zijn:
• Relatieve openheid en hoogteverschillen 

in het microreliëf.
• Aanwezigheid en leesbaarheid van het 

dijkensysteem langs de huidige Maas.
• Plaatselijk kleinschalige en onregelmatige 

verkavelingpatronen gebaseerd op de 
kronkelende loop de Hedikhuizensche 
Maas.

• Overwegend rustige overgangen tussen 
stedelijke vormen en open landschap.

De relatieve openheid maakt dat windturbines 
in dit landschap goed mogelijk zijn. De 
onregelmatige verkaveling leidt tot een 
vergelijkbare opstellingsvorm die goed 
past bij het bedrijfsmatige karakter van 
de steenfabriek. Door de beleidsmatig te 
hanteren afstanden tot de bebouwde kommen 
blijven de overgangen tussen stedelijke 
vormen en het open landschap gehandhaafd. 
Gezien de afstanden is er geen invloed te 
verwachten van het voorgenomen plan op het 
dijkensysteem.
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4.3 Voorgenomen plan en 
visualisaties

Het gebied is in de REKS en in het 
gemeentelijke beleid aangemerkt als gebied 
waar windenergie, eventueel in combinatie 
met zonne-energie, mogelijk is. Binnen de 
door de gemeente gestelde randvoorwaarden 
is in het gebied een cluster van 4 windturbines 
mogelijk.
De hiervoor vermelde afmetingen zijn in dit 
principeverzoek als uitgangspunt genomen. 
Om de omgevingsfactoren of milieueffecten te 
beschrijven moet er ook van turbine-posities 
uitgegaan worden. Voor het plangebied 
is een maximale invulling gemaakt. Die is 
in de figuur hieronder weergegeven. Dit 
is het uitgangspunt voor de rest van deze 
rapportage.

In deze paragraaf is een afbeelding in 
vogelvlucht (vanaf Hedikhuizen) en een 
aantal visualisaties van windturbines in het 
landschap opgenomen. Deze visualisaties 
zijn gemaakt met behulp van het programma 
Windplanner. Het is een simulatie, maar geeft 
een zeer realistisch beeld van het windpark 
met de huidige aannames.

Figuur 7: Voorstel opstelling en zichtpunten voor visualisaties



19WINDPARK DE GELDERSE WAARD

Zichtpunt 1

vanuit Hedikhuizen (westelijk van plangebied, zicht richting oosten)

vanaf Hoge Maasdijk, Hedikhuizen,
 circa 750 m vanaf de dichtstbij geprojecteerde windturbine

Vogelvluchtperspectief
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vanaf Hoge Maasdijk/De Omloop, Hedikhuizen, 
circa 1200 m vanaf de dichtstbij geprojecteerde windturbine

vanaf De Omloop, Haarsteeg,
 circa 460 m vanaf de dichtstbij geprojecteerde windturbine

Zichtpunt 2 

Zichtpunt 3
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vanaf Baron van der Aaweg, ‘s-Hertogenbosch, 
circa 1200 m vanaf de dichtstbij geprojecteerde windturbine

vanaf Bokhovenseweg, Hedikhuizen,
circa 530 m vanaf de dichtstbij geprojecteerde windturbine

Zichtpunt 4 

Zichtpunt 5
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5. MILIEU-IMPACT

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de 
te verwachten effecten van een windpark 
in de Gelderse Waard op milieu- en 
omgevingsfactoren. Bij de milieutechnische 
haalbaarheid is aangegeven hoe 
waarschijnlijk het is dat effecten optreden, 
hoe dit in het vervolg verder onderzocht wordt 
en hoe eventuele effecten beperkt kunnen 
worden. 

5.1 Energie
De volgende tabel geeft een indicatie van de 
opbrengst van de windturbines. De 
uiteindelijke gerealiseerde opbrengst is 
afhankelijk van verschillende technische 
factoren en kan dus afwijken van de 
cijfers hieronder. De gemiddelde moderne 
windturbine van circa 240 meter hoog heeft 
een vermogen van circa 5,7 MW en kan 
voorzien in het gemiddelde 
elektriciteitsverbruik van circa 6.875 
huishoudens.

Tabel 5.1: Indicatie energieopwekking
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5.2 Geluid
Net als alle mechanische installaties 
produceren windturbines geluid. Het 
besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (het Activiteitenbesluit) is 
het kader voor de toetsing van geluid van 
windturbines. In het Activiteitenbesluit wordt 
voor de normstelling van geluid getoetst aan 
de waarden Lden = 47 dB en Lnight = 41 dB. 
Deze normen gelden voor geluidgevoelige 
objecten en gevoelige locaties zoals 
woningen, scholen en ziekenhuizen. De Lden 
(Level day-evening-night) is een maat om 
de geluidbelasting door omgevingslawaai uit 
te drukken. Hierbij weegt de geluidbelasting 
die optreedt gedurende de nacht en de 
avond zwaarder mee dan geluid overdag. In 
Nederland wordt tevens getoetst aan Lnight 
om verstoring van nachtrust te voorkomen.

De normstelling is tot stand gekomen op 
basis van de verschillende eigenschappen 
van het geluid van windturbines. Hoe 
mensen dat geluid ervaren, is uiteraard 
persoonsgebonden en afhankelijk van de 
windsnelheid, het type windturbine en de 
omgeving. De norm is echter onafhankelijk 
van de omgeving en in heel Nederland gelijk.

Haalbaarheid in relatie tot omgeving 
Voor dit principeverzoek is een oriënterende 
geluidsberekening gemaakt. Hierbij zijn de 
geluidscontouren voor dag en nacht voor het 
windpark berekend. De resultaten zijn in de  
kaart op de volgende pagina te zien. Hierop is 
te zien dat er geen woningen binnen de 
contouren liggen. Buiten de contouren wordt 
de geluidnorm niet overschreden. De 
berekening toont aan dat windturbines in dit 
gebied mogelijk zijn binnen de normstelling 
zoals die in Nederland is vastgesteld.
De keuze voor een type windturbine kan 
leiden tot een andere geluidcontour. Echter, 
bij alle typen windturbines zijn er maatregelen 
mogelijk om de geluidhinder te beperken 
en geluidgevoelige functies ten minste aan 
de norm te laten voldoen. Hiervoor zijn 
verschillende instellingen mogelijk die de 
betreffende turbine langzamer laten draaien. 
Dit wordt een aangepaste geluidmodus 
genoemd. Soms is het ook mogelijk dat 
de opstelling nog zo aangepast wordt, dat 
de afstand tussen de windturbines en de 
woningen groter wordt. Gezien de onderlinge 
afstanden tussen de windturbines in dit plan, 
is verplaatsing van een windturbine niet erg 
waarschijnlijk. 

Figuur 8: Regelgeving ten aanzien van windturbinegeluid
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Figuur 9: Kaart met geluidscontouren

Conclusie
Op basis van de akoestische analyse kan 
de conclusie worden getrokken dat aan de 
normen van het activiteitenbesluit kan worden 
voldaan.

5.3 Natuur
Windturbines kunnen effecten op ecologische 
waarden hebben. Voor de bescherming van 
deze waarden wordt onderscheid gemaakt 
tussen gebieds- en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming
Natura 2000-gebieden
De projectlocatie is niet gelegen binnen een 
Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied (Vlijmens Ven, 
Moerputten & Bossche Broek) ligt op circa 
4 kilometer van de projectlocatie. Verder 
weg zijn de volgende Natura 2000-gebieden 
gelegen: 
• Loevestein, Pompveld & Kornsche

Boezem
• Loonse en Drunense Duinen &

Leemkuilen
• Langstraat
• Rijntakken (Uiterwaarden Waal)

Windpark Gelderse Waard



25WINDPARK DE GELDERSE WAARD

Haalbaarheid in relatie tot Natura 
2000-gebieden
Effecten op de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden zijn naar verwachting uit 
te sluiten gezien de grote afstand tot de 
projectlocatie. Een ecologische studie zal 
deze verwachting moeten bevestigen.

Natuurnetwerk Brabant (NNB)
Het Natuurnetwerk Brabant (onderdeel van 
het Natuurnetwerk Nederland; NNN) is een 
reeks aaneengesloten natuurgebieden die 
met elkaar in verbinding staan. De hiervoor 
aangemerkte gebieden nabij de projectlocatie 
zijn weergegeven in de onderstaande figuur. 

Haalbaarheid in relatie tot Natuurnetwerk 
Brabant
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van 
het Natuurnetwerk Brabant. Er zijn wel enkele 
NNB-gebieden in de omgeving gelegen 
en het Waterschap heeft het plan om een 
ecologische verbindingszone langs of door 

het gebied te creëren. De geprojecteerde 
windturbines liggen buiten deze zone. 

Soortenbescherming
Naast gebiedsbescherming waarmee de 
leefomgeving van flora en fauna wordt 
beschermd, is er een wettelijk kader voor 
het beschermen van individuele soorten. Zo 
zijn op grond van de Wnb alle vogelsoorten 
beschermd.

Haalbaarheid in relatie tot 
Soortenbescherming
Aanvaringsslachtoffers en verstoring van 
soorten is niet uit te sluiten. Ten behoeve 
van bestemmingsplan en vergunningen 
dient nader onderzoek te worden verricht 
om inzicht te krijgen in het effect op 
soorten, maar verwacht wordt dat – 
eventueel met maatregelen zoals specifieke 
stilstandsvoorzieningen – voldaan kan worden 
aan de Wnb.

Figuur 10: Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000.
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Figuur 11: Ligging plangebied ten opzichte van Natuurnetwerk Brabant (NNB). 

Knelpuntanalyse
Bureau Waardenburg heeft voor het gebied 
in opdracht van RWE een ecologische 
knelpuntanalyse opgesteld. Dit is te 
beschouwen als een globale verkenning 
van de aanwezige natuurwaarden en een 
eerste toets op hoofdlijnen. Het rapport kan 
in de ruimtelijke procedure verder worden 
besproken. 

Conclusie
Hoewel er geen Natura 2000-gebieden 
in het plangebied gelegen zijn, moet de 
instandhouding van de soorten worden 
onderzocht waarvoor de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden zijn aangewezen. Ook de 
vraag of er daadwerkelijk sprake is van 
beschermde soorten die aangetast worden 
door de komst van windturbines, moet nader 
worden onderzocht in de verdere planvorming.

5.4 Landschap
Voor windturbines geldt dat zij vanwege 
hun omvang zichtbaar zijn en zodoende het 
landschap beïnvloeden. Landschappelijke 
effecten moeten dan ook zorgvuldig worden 
meegenomen in het projectontwerp. Hierbij 
kan worden aangesloten bij aanwezige 
landschappelijke of infrastructurele structuren, 
als kavelgrenzen, sloten, beplanting of wegen. 
Door de toegenomen hoogte van turbines 
worden structuren op land wel steeds minder 
relevant omdat de turbines visueel loskomen 
van de ondergrond en een eigen laag in de 
ruimte vormen.

Haalbaarheid in relatie tot omgeving
Het gebied is onderdeel van de oeverwallen 
ten zuiden van de Maas. Het betreft een 
relatief open agrarisch gebied met een 
onregelmatige verkaveling. De windturbines 
binnen het voorliggende plan zijn zo veel 
mogelijk gesitueerd aan de randen van 
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agrarische percelen om het gebruik van die 
percelen zo optimaal mogelijk te houden. De 
landschappelijke toepassing van windturbines 
in het landschap wordt zorgvuldig 
meegenomen in de verdere ontwikkeling. De 
visualisaties in hoofdstuk 4 geven alvast een 
goede indruk hoe de zichtbaarheid is vanuit 
verschillende locaties. 

Conclusie
Windpark De Gelderse Waard te Heusden 
vindt aansluiting bij het agrarische landschap. 
Visualisaties helpen om het effect op de 
omgeving inzichtelijk te maken. In het 
vervolgtraject dient te worden nagegaan 
welke variaties in relatie tot het landschap nog 
mogelijk zijn.

5.5 Slagschaduw

Windturbines kunnen leiden tot slagschaduw 
wanneer de zon op de wieken schijnt. 
Slagschaduw op bijvoorbeeld ramen van 
woningen kan als hinderlijk worden ervaren. 
Vooral de wisseling tussen wel en geen 
schaduw wordt als hinderlijk ervaren. De 
mate van hinder wordt onder meer bepaald 
door de frequentie en de intensiteit van de 
flikkering en de blootstellingsduur. De afstand 
van de blootgestelde locatie tot de turbine, 
de stand van de zon en het al dan niet 
draaien van de turbine zijn daarbij bepalende 
aspecten. In Nederland is afgesproken dat 
er op gevoelige objecten niet meer dan 6 uur 
slagschaduw per jaar mag voorkomen. Er 
is ook afgesproken dat, wanneer de afstand 
van de windturbine tot woningen en andere 
‘gevoelige bestemmingen’ (bijvoorbeeld 
scholen) minder dan 12 maal de rotordiameter 
is, er een stilstandsvoorziening op de turbine 
wordt geplaatst. 

Figuur 12: Normen voor slagschaduw (RVO)
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Voor het voorgestelde plan is een 
slagschaduwberekening gemaakt. Hierbij is 
berekend hoeveel slagschaduw er op een plek 
maximaal kan optreden. De uitgangspunten 
geven, behoudens de gemiddelde zonneschijn 
in Nederland, het slechtste scenario weer. De 
werkelijke slagschaduwhinder op een plek zal 
in de praktijk lager zijn dan het maximum. 
Uitgangspunten voor berekening zijn: 
• de windturbines zijn 95% van de tijd in

bedrijf;
• de wieken staan altijd haaks op de stand

van de zon;
• obstakels (bomen, gebouwen etc.) zijn

niet meegenomen;
• er is rekening gehouden met de

gemiddelde zonneschijn in Nederland.

In de onderstaande kaart is de 
slagschaduwcontour voor 6 uur per jaar 
weergegeven. Er liggen 59 woningen 

rondom de turbines waar meer dan 6 uur 
per jaar slagschaduw kan voorkomen. 
Vanwege de woningen in de omgeving wordt 
een stilstandsvoorziening op de turbines 
aangebracht. Als er te veel slagschaduw 
voorkomt, wordt een turbine tijdelijk stilgezet, 
zodat de hinder beperkt wordt en de norm dus 
niet wordt overschreden.

Conclusie
Het windpark zal voldoen aan de wettelijke 
regels voor slagschaduw. Slagschaduwhinder 
is relatief eenvoudig te mitigeren op die 
plaatsen waar een overschrijding van de 
norm zou dreigen. Door het toepassen van 
een automatische stilstandsvoorziening 
wordt overschrijding van de gestelde norm 
voorkomen.

Figuur 13: Slagschaduwcontour
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5.6 Archeologie en bodem

Het plangebied bevat mogelijk archeologische 
waarden. Daarom bevat het vigerende 
bestemmingsplan archeologische 
dubbelbestemmingen. Voor de drie meest 
westelijk gelegen windturbines geldt de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 
3’. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek 
vereist is voor bouwplannen met een grotere 
oppervlakte dan 500 m2 én waarbinnen de 
bodem tot ten hoogste 50 centimeter onder 
maaiveld wordt geroerd. 

Voor de meest oostelijk geprojecteerde 
windturbine geldt de dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie 4’. De kans op de 
aanwezigheid van archeologische wordt 
hier kleiner geacht. Hier is archeologisch 
onderzoek vereist voor bouwplannen met een 
grotere oppervlakte dan 5.000 m2 én 
waarbinnen de bodem tot ten hoogste 50 
centimeter onder maaiveld wordt geroerd.  

De bodemkwaliteit in het gebied is over het 
algemeen goed en passend bij de functie. Er 
zijn geen verontreinigingen bekend.

Conclusie 
De archeologische waarden vormen geen 
belemmering voor de bouw van windturbines 
in het gebied. Waarschijnlijk dient een 
archeologisch bureauonderzoek te worden 
uitgevoerd in het vervolg. Dit wordt in overleg 
met de gemeente bepaald.

5.7 Externe veiligheid

Er bestaat een kleine kans dat er een 
ongeval met een windturbine gebeurt. 
Voor windturbines staan in het Handboek 
risicozonering windturbines (2020) de 
volgende veiligheidsrisico’s gedefinieerd: 
• een breuk en het wegslingeren van een

(deel van een) windturbineblad;
• het omvallen van een windturbine door

mastbreuk;
• het naar beneden vallen van de gondel

en/of de rotor.
De kans dat er een ongeluk voordoet op een 
plek wordt uitgedrukt door het plaatsgebonden 
risico. Dit is de kans per jaar dat een persoon, 
die zich continu en onbeschermd op een 
bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct 
gevolg van een ongeval. In Nederland dient te 
worden getoetst aan de 10−6/jaar-contour: het 
plaatsgebonden risico is dan 1 op de 1 miljoen 
jaar. Deze contour komt bij windturbines 
vaak overeen met de tiphoogte (in dit geval 
239 meter). Binnen deze contour mogen dan 
geen gevoelige objecten of andere risicovolle 
installaties liggen. Met de huidige opstelling 
wordt hier ruimschoots aan voldaan. 

Rondom het plangebied bevinden zich twee 
buisleidingen. Echter, de kortste afstand 
tussen een windturbine en een buisleiding 
is ruim 350 meter. De tweede buisleiding ligt 
op meer dan een kilometer afstand Deze 
afstanden zijn ruimschoots groter dan het 
invloedsgebied van deze buisleidingen. Er 
liggen geen andere relevante risicobronnen 
voor externe veiligheid in de buurt (risicokaart. 
nl).

Conclusie
Externe veiligheid vormt geen belemmering 
voor de ontwikkeling van het voorgestelde 
plan.
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5.8 Vliegroutes laagvlieggebied en 
radar

Laagvlieggebied
Het Gelderse Land van Maas en Waal 
is aangewezen als laagvlieggebied voor 
militaire helikopters, het zogenaamde 
GLV IX. Daarnaast bevindt zich aan de 
noord- en zuidkant van het gebied een 
laagvliegroute, de zogenaamde Route VO, 
die bedoeld is voor laagvliegen met militaire 
propellervliegtuigen en helikopters. Het 
realiseren van windturbines of windparken 
in dit gebied heeft mogelijk gevolgen voor 
de trainingswaarde van het gebied om 
laagvliegoefeningen uit te voeren.

Hoewel hier geen formeel wettelijk kader 
voor is, wordt het wel aanbevolen rekening 
te houden met de functie en waarde van 
het gebied ten behoeve van het handhaven 

van de inzetbaarheid van de militaire 
helikopters. Om deze reden heeft de 
provincie Gelderland het NLR gevraagd om 
naar beste inzichten in kaart te brengen in 
welke mate het operationeel gebruik van 
het gebied belemmerd zou kunnen worden 
door het plaatsen van windturbines. Dit 
onderzoek “Zoekgebieden windturbines in 
het laagvlieggebied Maas en Waal (GLV IX)” 
(NLR-CR-2020-203, september 2020) wordt 
hier ook aangehaald om de wederzijdse 
beïnvloeding te duiden.

In de onderstaande figuur (figuur 5-2 uit 
bovengenoemd onderzoek) is ook de 
locatie van windpark De Gelderse Waard 
globaal aangegeven. In deze figuur is het 
kernoefengebied (in paars) weergegeven. Dit 
gebied dient volledig vrijgehouden te worden 
van obstakels. Daarnaast zijn (in lichtblauw) 
vliegcorridors gedefinieerd (met een breedte 
van 1 Nautische mijl, omgerekend 1852 

Figuur 14: Laagvliegcorridors en zoekgebieden windturbines (figuur 5-2 NLR-CR-2020-203)
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meter), die zo goed mogelijk de operationele 
vliegroutes afdekken. Uiteraard worden niet 
alle bewegingen afgedekt, maar de corridors 
bieden voldoende ruimte om zich in oost-
west richting veilig te kunnen verplaatsen. 
Eventuele obstakels buiten de corridor kunnen 
in de vliegplanning worden meegenomen en 
vermeden worden. 

Alles wat zich buiten het afgedekte gebied 
bevindt kan in principe als kansrijk zoekgebied 
worden gezien, omdat de operationele impact 
van obstakels in deze gebieden beperkt zal 
zijn. In de figuur zijn ook de zoekgebieden 
opgenomen (A t/m J) die op dat moment 
bekend waren vanuit de verschillende RES-
regio’s.

De laagvliegroute VO staat niet op de 
figuur aangegeven, maar is gelegen over 
het plangebied. Van de laagvliegroute VO 
is echter geconcludeerd in de rapportage 
dat deze nauwelijks operationele betekenis 
heeft en daarmee geen invloed heeft op de 
zoekgebieden (en het plangebied).

Voor het plangebied geldt dat een 
vergelijkbare conclusie als voor gebied C 
gerechtvaardigd lijkt. Dit betekent dat ten 
opzichte van het laagvliegen het plangebied 
als zeer kansrijk kan worden beschouwd 
voor windenergie omdat er slechts zeer 
beperkte interferentie is met gebruikelijke 
laagvliegcorridors en met het laagvlieggebied 
zelf.

Radar
Windturbines kunnen van invloed zijn op de 
goede werking van de radarsystemen van 
Defensie. In Nederland bevinden zich zeven 
radarposten met militaire of civiele functies. 
Locaties binnen een afstand van 75 kilometer 
van een radarpost moeten door TNO worden 
getoetst en vervolgens ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan het ministerie van 
Defensie. Het gevolg kan zijn dat er een 
bouwhoogtebeperking voor windturbines kan 
worden opgelegd.

De turbineopstelling bevindt zich in de 

toetsingsvlakken van diverse radarposten, 
waaronder Volkel, Herwijnen en Soesterberg. 
Het zoekgebied valt dus binnen de 
reikwijdte van meer dan drie radarposten. Bij 
radarverstoring van één post kan de dekking 
door een andere post worden gewaarborgd. 
Een hoger aantal posten betekent dus een 
hogere kans op acceptatie door Defensie. Een 
toetsing van TNO zal uit moeten wijzen of het 
daadwerkelijke effect op de radars acceptabel 
is.

Conclusie
Windturbines in het plangebied zijn nauwelijks 
van invloed op de laagvlieggebieden en 
-corridors. Naar verwachting leidt het project 
ook niet tot radarverstoring. Nader onderzoek 
door TNO dient dit op een later moment, na 
de definitieve locatie- en turbinekeuze, verder 
uit te wijzen. Ook zal te zijner tijd overleg met 
luchtvaartautoriteiten worden gevoerd.
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5.9 Netaansluiting en 
-voorzieningen

Het voorgestelde windpark ligt centraal, 
bekeken vanuit het publieke elektriciteitsnet. 
De dichtstbijzijnde aansluitmogelijkheid, 
gelet op het vermogen van het park, is in 
’s-Hertogenbosch of Waalwijk. Dat betekent 
met ten minste 6 km hemelsbreed een relatief 
lange kabel, echter dat is niet ongewoon 
voor windparken. Met de beoogde grootte 
van het park is de bekostiging van een 
dergelijke kabel uit de businesscase te 
doen. Dat houdt in dat geen sprake is van 
extra maatschappelijke kosten, zoals soms 
wordt aangenomen, aangezien Enexis 
als publieke netbeheerder deze kosten 
niet hoeft te maken. Mogelijke congestie 
van het elektriciteitsnet is een nationaal 
aandachtspunt waar de netbeheerders en 
overheid naar kijken en op voorhand geen 
belemmering vormt voor de ontwikkeling van 
het windpark.

De aanleg van een elektriciteitskabel naar het 
plangebied geeft ook kansen voor de aanleg 
van een zonnepark. Alhoewel dit plan nog niet 
voorziet in de combinatie van wind en zon is 
RWE bereid om ook invulling te geven aan 
eventuele ontwikkeling van een zonnepark. 
Dit kan door middel van cable-pooling.  
Hierdoor kan een energiehub ontstaan zoals 
omschreven in de REKS.

Conclusie
De aansluiting van het park op het 
elektriciteitsnet is geen belemmering voor de 
verdere ontwikkeling van het windpark. Tevens 
zijn er kansen voor het combineren van wind- 
en zonne-energie in een energiehub.
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6. PARTICIPATIE 

6.1 Inleiding

Windparken zijn vanwege hun hoogte 
nadrukkelijk aanwezig in het landschap en 
houden de omgeving tijdens de ontwikkeling 
dan ook vaak bezig. RWE is zich hier 
terdege van bewust. Een belangrijk punt is 
dat belanghebbenden vaak verschillende 
ideeën hebben over aspecten zoals geluid, 
slagschaduw, veiligheid en beleving van 
windturbines. Daardoor wordt de komst van 
een windpark vaak gezien als een bedreiging, 
hoewel het zeker ook een kans is. Het kan 
immers een kans voor de omgeving zijn om 
zelf te bepalen hoe de energietransitie vorm 
krijgt. Of om deel te nemen in een windpark. 
Tevens biedt het kansen om de lokale 
economie te verstevigen. RWE wil dit samen 
met de lokale gemeenschap in de vorm van 
proces- en projectparticipatie oppakken.

6.2 Gedragscode NWEA

NWEA (de brancheorganisatie van 
windontwikkelaars) heeft in september 
2014 een ‘Gedragscode draagvlak en 
participatie wind op land’ opgesteld. Deze 
is mede ondertekend door de Natuur- en 
Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu, 
Greenpeace en RWE. Deze gedragscode 
regelt hoe de windsector de omgeving betrekt 
bij windprojecten. RWE conformeert zich aan 
deze NWEA Gedragscode en past deze op dit 
project toe. 

In onderstaande paragrafen wordt een globale 
uitwerking van de gedragscode voor het 
windpark De Gelderse Waard gegeven. 

Procesparticipatie tijdens het 
ontwikkelproces 
In de ontwikkelfase overlegt RWE met lokale 
stakeholders en probeert zo veel als mogelijk 
met alle belangen rekening te houden door 
middel van een interactief proces. RWE wil 

met de participatie-aanpak vooroplopen en 
hiermee ook al handelen in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet. 

RWE verstaat onder stakeholders iedereen 
die te maken krijgt met het windproject. Het 
gaat niet alleen om omwonenden/inwoners, 
maar ook om bedrijven, natuurorganisaties, 
belangenorganisaties en energiecoöperaties. 
Sommigen zien hun rol in het voorkomen 
van hinder en horizonvervuiling maar 
anderen zullen de kansen zien in termen 
van maatschappelijk rendement en vanuit de 
ideologie om een bijdrage te leveren aan een 
duurzamere energieopwekking en –besparing. 

Procesparticipatie in de ontwikkelfase bevat 
onder meer de volgende stappen:
• omgeving individueel informeren: 1-op- 

1 gesprekken met de omgeving over 
het waar en hoe, zorgen bespreken, 
mogelijkheden bespreken; 

• omgeving collectief informeren: via 
bijvoorbeeld bewonersorganisaties door 
middel van excursies naar bestaande 
windparken en/of informatieavonden; 

• windbeleving concreet maken: door de 
inzet van een windpark-belevingsmodule. 
Hiermee worden door een gebogen 
scherm van twee bij vier meter de 
windmolens draaiend én met realistisch 
geluid levensecht weergeven op de 
planlocatie; 

• instellen klankbord- of adviesgroep: (zie 
hieronder); 

• regelmatige actieve communicatie via 
nieuwsbrieven, website en dergelijke; 

• omgeving individueel en collectief 
informeren over de mogelijkheid om 
(financieel) te participeren in het 
windpark; 

• het beperken van de overlast aan 
omgeving en schade aan natuur tijdens 
de bouwfase; 

•  inrichten informatiecentrum tijdens de 
bouw en inrichten klachtensysteem.
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Uiteraard zullen bij alle bijeenkomsten 
de RIVM-richtlijnen worden gehanteerd. 
Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen 
wordt invulling gegeven aan bovenstaande 
procesparticipatie.

Klankbord- of adviesgroep 
RWE wil in overleg met de gemeente, 
omwonenden van de planlocatie en andere 
belanghebbenden de precieze invulling 
van het plan verder uitwerken. Exacte 
locaties, aantal windturbines en omvang 
liggen in dit vroege planstadium nog niet 
precies vast. RWE wil onder andere de 
ruimtelijke procedure en het bijbehorende 
communicatieproces daarvoor benutten. Wij 
stellen voor dat een klankbord- of adviesgroep 
wordt opgericht met een representatieve 
afspiegeling van de lokale gemeenschap om 
een gestructureerd overleg te voeren. Op 
deze manier wordt door de gemeenschap zelf 
meer regie gevoerd over de invulling van het 
plan. 

Energiecoöperaties
RWE heeft constructieve gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers 
van de energiecoöperatie Heusden 
(‘EnergiekHeusden’) en de Energiecooperatie 
Hedikhuizen. Deze gesprekken worden 
geïntensiveerd in het proces van participatie. 

6.3 Projectparticipatie

Sociale grondovereenkomsten
Als het gaat over samenwerkingsvormen en 
participatie bij windenergie onderscheiden 
we verschillende belanghebbenden. Dat 
zijn enerzijds de grondeigenaren, bewoners 
van het gebied en direct omwonenden en 
anderzijds deelnemers op grotere afstand. 
De grondeigenaren kregen in traditionele 
projectontwikkeling alleen een vergoeding als 
een windturbine op hun land kwam. Nadeel 
van deze werkwijze is dat er onvrede kan 
ontstaan over de verdeling van de baten en 
lasten die men ervaart van het windproject. 
Gedurende de ontwikkelfase blijft het lang 
onduidelijk op welk perceel precies een 
turbine komt te staan. Immers dit is afhankelijk 
van o.a. ruimtelijke onderzoeken. En het kan 
gebeuren dat een windturbinepositie inclusief 
vergoeding verschuift naar een ander perceel 
of niet gerealiseerd kan worden. Dat gaf vaak 
veel weerstand bij de buurman die niets kreeg 
en heeft menig project gefrustreerd.
Daarom zoekt RWE bij haar projecten 
naar een evenwichtige verdeling van 
de baten uit de grondvergoeding voor 
alle meewerkende grondeigenaren op 
de beoogde lijn van windturbines en de 
direct omwonenden (Burenregeling). Dit 
past ook bij de ‘compensatieplicht’ zoals 
omschreven in de kadernotitie. De jaarlijkse 
baten zijn gerelateerd aan de jaarlijkse 
elektriciteitsproductie met andere woorden 
van onder andere het type turbine, locatie 
en windaanbod. De verdeling van de baten 
uit het windpark gebeurt is samenspraak 
met belanghebbenden van het windpark 
(landeigenaren, direct omwonenden).  RWE 
kan hierin een voorstel doen.
Uiteraard komen beschreven maatregelen 
bovenop de wettelijk voorgeschreven 
regelingen (zienswijze, instelling van beroep 
of planschade).

Burenregeling 
Voor omwonenden binnen een bepaalde 
afstand tot de turbines wordt een 
burenregeling ingesteld. Ook zij ontvangen 
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Windpark
De Gelderse Waard

lokale investeerders

RWE Mijn Windpark

afhankelijk van de afstand tot het windpark 
een vergoeding. De hoogte van deze 
vergoeding wordt zoals boven beschreven 
in samenspraak met alle belanghebbenden 
bepaald. In paragraaf 2.4 is reeds onderzocht 
hoeveel woningen hiervoor in aanmerking 
komen. 

Gebiedsfonds
RWE stelt een duurzaamheidsfonds 
in voor de ruimere omgeving van het 
windpark. Hierbij wordt de richtlijn van de 
brancheorganisatie NWEA gehanteerd: 
40 á 50 cent per geproduceerde MWh per 
jaar. Een door de gemeenschap ingestelde 
onafhankelijk entiteit (bijvoorbeeld een 
stichting of energiecoöperatie) beslist over 
de besteding van dit geld. Vaak wordt het 
gebruikt voor voorzieningen in de directe 
omgeving: energiebesparende maatregelen 
(zonnepanelen op een buurthuis), natuur, 
duurzaamheid of bovenwettelijke mitigatie 
van geluid of slagschaduw. Het kan ook als 
revolverend fonds worden ingezet om de 
energietransitie te versnellen.

Lokale economie
Het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van 
een windpark brengt lokale economische 
activiteit met zich mee. Waar mogelijk worden 
lokale partijen betrokken.

Lokaal eigenaarschap
RWE weet dat grootschalige duurzame 
energieprojecten een impact hebben op 
de leefomgeving. Zeker voor de direct 
betrokkenen die in de nabijheid wonen. We 
geloven dan ook dat projecten meer draagvlak 
vinden als deze direct betrokkenen niet 
alleen daadwerkelijk betrokken worden in 
de planvorming maar ook in de exploitatie. 
Wij gaan er bij alle projecten die we 
ontwikkelen dan ook van uit dat we  een deel 
van het project ontwikkelen voor de lokale 
gemeenschap. In lijn met de afspraken in 
het Klimaatakkoord, is 50% lokaal eigendom 
ook ons streven. Een deel van het project 
kan eigendom worden van de lokale 
gemeenschap die daarmee ook deelt in de 
opbrengsten.

Dorpsmolen
De wijze waarop lokaal eigenaarschap vorm 
kan krijgen is maatwerk en sterk afhankelijk 
van lokale draagkracht en lokale wensen. Een 
mogelijk voorbeeld is het dorpsmolenmodel. 
Een deel van de windturbine posities wordt dan 
beschikbaar gesteld voor de directe omgeving. 
In dit model wordt een ‘Dorpsmolen’ in 
aandelen verkocht aan deelnemers. Zij kunnen 
daarmee windenergie opwekken en hun eigen 
elektriciteitsverbruik verduurzamen. Uitwerking 
daarvan is afhankelijk van de behoefte van de 
gemeenschap. 

Mijn Windpark BV
Een andere mogelijke vorm is lokaal 
eigendom als een aandeel in het hele park. In 
onderstaande figuur is een mogelijke structuur 
weergegeven.

RWE en externe investeerder(s) hebben 
dan ieder een eigen juridische entiteit die 
deelneemt in het Windpark.

Maatwerk
Ook andere opties zijn bespreekbaar. Elk 
windproject is uniek. Zo is ook denkbaar dat 
een lokale coöperatie niet in het windpark 
wil deelnemen, maar een eigen zonnepark 
ontwikkelt en daarbij gebruik maakt van de 
door RWE aangelegde netwerkaansluiting. 
Locatie, initiatiefnemers, betrokkenen in de 
omgeving en omstandigheden verschillen 
per project. Per project wordt samen met de 
omgeving bekeken hoe en op welke wijze de 
lokale belangen van een windproject het best 
geborgd kunnen worden. 
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7.1 Conclusie

In dit principeverzoek zijn de mogelijkheden 
voor windenergie in de gemeente Heusden 
verkend in het uiterste noordoosten van de 
gemeente. Hierbij is aandacht besteed aan 
zowel het vigerende beleid als de ruimtelijke 
mogelijkheden in het gebied. 

Uit de beleidsplannen op nationaal, 
provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau 
blijkt een positieve grondhouding voor de 
ontwikkeling van een windpark op deze 
locatie. Het huidige windparkontwerp ligt in 
een open agrarisch gebied en er zijn relatief 
weinig belemmerende functies aanwezig. 
Het plan sluit naadloos aan bij de Regionale 
energie en klimaatstrategie (REKS). 

Gelet op de ruimtelijke en landschappelijke 
mogelijkheden biedt het gebied ruimte voor 
een windpark van vier windturbines. Hierbij 
is uitgegaan van moderne windturbines 
met een ashoogte van circa 165 meter en 
een rotordiameter van circa 150 meter. 
Belangrijke omgevingseffecten die op kunnen 
treden hebben betrekking op geluid en 
slagschaduwhinder. Deze effecten zijn goed 
te beperken, zodat de wettelijke normen niet 
worden overschreden. Andere relevante 
omgevingseffecten waarvoor nader onderzoek 
noodzakelijk is, hebben betrekking op: 
• aanwezigheid van flora en fauna; 
• bescherming van omliggende 

Natura2000-gebieden;
• landschappelijke beoordeling;
• archeologie.

Voor de overige omgevingsaspecten leiden 
windturbines op deze locatie naar verwachting 
niet tot relevante effecten. 

Concluderend kan worden gesteld dat het 
voornemen past binnen de beleidskaders 
van het Rijk, de provincie en de regio, dat 
het plangebied voldoende ruimte biedt voor 
de plaatsing van vier windturbines en dat er 
vanuit omgevingsaspecten op voorhand geen 
directe onmogelijkheden zijn geïdentificeerd.

7.2 Vervolg

Om windpark De Gelderse Waard te 
Heusden verder te ontwikkelen, is een aantal 
vervolgstappen van belang. Hieronder worden 
enkele kort toegelicht: 
• Overleg met de gemeente Heusden en 

de provincie Noord-Brabant voor het 
bespreken van dit principeverzoek en 
voor medewerking aan de te doorlopen 
procedures; 

• Doorlopen van de ruimtelijke procedures; 
• Starten van het participatieproces

7. CONCLUSIE EN VERVOLG
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