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en vervolgstappen tot een voorkeursalternatief (VKA)
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*NRD: Notitie Reikwijdte & Detail
*MER: Milieueffectrapport
*VKA: Voorkeursalternatief

Procesaanpak Grootschalige Opwek Waalwijk
CREËER DRAAGVLAK ÉN HAALBAARHEID

Richten Inrichten

Kadernota definitief NRD* vastgesteld MER* + VKA*

→ Draagvlak →

→ Haalbaarheid →

blanco belangstellend betrokken investerend realiserend

voorstel-baar houdbaar maakbaar uitvoerbaar bruikbaar

GODE
Inventarisatie Verrichten

48 december 2022

Definitieve vergunning



• In het onafhankelijke planMER worden de milieueffecten van opwek van 
grootschalige windenergie binnen het zoekgebied van Waalwijk in beeld 
gebracht. Daarbij wordt uitgegaan van het zogenaamde worst-case scenario

• Vijf thematische alternatieven met plaatsingszones zijn ontwikkeld en 
onderzocht. 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 alternatieven

• Milieueffecten zijn bepaald met de volgende grenzen:

• Klasse 4 MW turbine: 130 meter ashoogte en 130 meter rotordiameter

• Klasse 6 MW turbine: 170 meter ashoogte en 170 meter rotordiameter

• Zon is niet-m.e.r.-plichtig, deze milieueffecten zijn niet onderzocht. Wel is een 
hoofdstuk met aandachtspunten voor de inpassing van zon opgenomen

Milieueffectrapport (planMER)
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Geschiktheidskaart Windenergie (170 mtr variant)



• Alle alternatieven geven invulling aan de opgave om minimaal 

170.500 MWh/jaar op te wekken met windenergie in 2030

• Alle alternatieven liggen binnen het zoekgebied dat door de gemeenteraad is 

vastgesteld

• Uitgangspunt is dat een windpark bestaat uit ten minste drie windturbines (op 

basis van de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant)

• Er worden geen windturbineposities bepaald, alleen plaatsingszones. De 

plaatsingszones samen brengen de bandbreedte aan milieueffecten in kaart

• Doel is de milieueffecten in het gehele zoekgebied in kaart te brengen. 

Om een compleet overzicht te krijgen zijn in de verschillende alternatieven 

plaatsingszones gekozen die zo min mogelijk overlappen.

Uitgangspunten bepaling alternatieven (1)
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De volgende aspecten zijn leidend geweest bij de alternatieven keuze:

1. zo min mogelijk hinder op de leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid)

2. invloed op het landschap

3. effecten op de natuur (Natuurnetwerk Brabant, Natura 2000 gebieden)

4. invloed op gebruik door Defensie (extra toegevoegd)

Daarnaast is maximale energieopbrengst als theoretisch alternatief onderzocht:

– Hierbij zijn alle plaatsingszones ingevuld die niet op voorhand onhaalbaar zijn

– Bedoeld als vergelijkingsmateriaal voor de overige alternatieven

Met de huidige 4 windturbines op het Ecopark is geen rekening gehouden. Deze 

dienen uiterlijk 2030 vervangen of verwijderd te zijn.

Uitgangspunten bepaling alternatieven (2)
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Volgende stap: voorkeursalternatief (VKA) 
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• het VKA in het planMER is een aanwijzing van voorkeurszones voor 
plaatsing

• het VKA is 1 van de óf een combinatie van (delen van) de onderzochte 
alternatieven dat best passend is binnen de gestelde voorwaarden

• enkel binnen het VKA krijgen initiatiefnemers de ruimte om een 
windproject te ontwikkelen

• het VKA wordt bepaald nadat het planMER definitief is

• het VKA wordt opgenomen in de beleidsvisie Grootschalige Opwek

• de beleidsvisie bevat het toetsingskader voor omgevingsvergunningen van 
zon- en windprojecten



Grootschalige Opwek Duurzame Energie Waalwijk



…Waalwijk werkt

VRAGEN/OPMERKINGEN?
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Grootst mogelijke afstand tot aan 

woonkernen en tot zo min mogelijk aantal 

woningen

Belangrijkste belemmeringen:

– (Laagvlieg) oefengebied Defensie

– Waterveiligheid (Overdiepse polder is 

doorstroomgebied bij hoogwater) 

– Natura 2000 (foerageergebied vanuit de 

Biesbosch)

Alternatief: Leefomgeving
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Alternatief: Landschap
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Principes vanuit landschappelijk raamwerk 

zijn leidend

Belangrijkste belemmeringen:

– Toegangscorridor voor oefengebied 

Defensie (oostzijde)

– Natura 2000 (foerageergebied vanuit de 

Biesbosch)

– Slagschaduw

N.B. 400 meter tot solitaire woning in buitengebied 

is niet als ‘harde’ belemmering meegenomen



Alternatief: Natuur
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Uitgangspunt natuur(ontwikkeling)

Belangrijkste belemmeringen:

– Toegangscorridor voor oefengebied 
Defensie (westzijde)

– Waterveiligheid (waterkeringen)

– Geluidsbelasting oostzijde

N.B. 400 meter tot solitaire woning in buitengebied 
is niet als ‘harde’ belemmering meegenomen



Alternatief Defensie
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• Als extra alternatief 
toegevoegd 

• Overdiepse Polder en 
noordzijde Bergse Maas 
zijn laagvlieggebied van 
helikopters

• Bergse Maas is 
oefengebied voor 
helikopters

• Regeling minimum VFR-
vlieghoogten als 
randvoorwaarde



Alternatief: Defensie
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Belangrijkste belemmeringen:

– Waterveiligheid (waterkeringen oostzijde)

– Natuurnetwerk Brabant (oostzijde)

– Geluidsbelasting oostzijde

– Cultuurhistorisch landschap 

Baardwijkse Overlaat

– Slagschaduw
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