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Thema Onderzoeken (1)

Ten behoeve van de vergunningsaanvraag worden de volgende 
onderzoeken uitgevoerd:

Radar Defensie eist dat de ontwikkeling moet voldoen aan de 
minimale eis van Defensie voor de verkeers- en 
gevechtsleidingsradars. Verstoring van de radar mag 
maximaal 10% zijn. TNO voert dit onderzoek uit.

Externe veiligheid 
onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de mogelijke effecten op 
buisleidingen, installaties, hoofdwegen en 
spoorverbindingen. Uit dit onderzoek volgt een minimale 
afstand van de windturbines ten opzichte van de 
genoemde elementen, waarop mogelijke risico's tot een 
minimum beperkt worden. In de huidige plaatsing is hier 
al rekening mee gehouden.

Raderverstoring op basis 
van theoretische 

windmolenposities.



Thema Onderzoeken (2)

Akoestisch 
onderzoek 

Zie aparte banner.

Archeologie 
onderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek is de eerste fase van 
elk archeologisch onderzoek. Aan de hand van 
beschikbare bronnen wordt een inschatting gemaakt hoe 
groot de kans is dat er archeologisch waardevolle 
elementen in de grond zitten. Wanneer het nodig is zal dit 
opgevolgd worden door een veldonderzoek.

Landschappelijke 
beoordeling

De effectbeoordeling vindt plaats op verschillende 
schaalniveaus. Hierbij wordt de opstelling beoordeeld 
door een deskundig op verschillende criteria zoals: 
invloed op openheid, aansluiting op landschap, 
regelmatigheid,  herkenbaarheid en zichtbaarheid.

Slagschaduw Zie aparte banner.

Ecologie Zie aparte banner.



Thema Participatie (1)

Waterschap Aa en Maas betrekt de omgeving graag bij het 
windproject. Daarvoor zijn er drie mogelijkheden voor 
participatie

Participatie in het 
planontwerp

1. Meepraten over het ontwerp

Windmolens hebben invloed op de omgeving. Graag gaan 
wij het gesprek met u aan hoe dit zo veel mogelijk is te 
voorkomen of te compenseren. Hoe houden we rekening 
met het landschap? Welke maatregelen voorkomen of 
verminderen overlast door geluid of slagschaduw? 

Participatie in het 
windproject zelf

2. Meefinancieren van duurzaamheid

Windmolens wekken duurzame stroom op. Dat is goed 
voor het klimaat. Wie dat wil kan met een bescheiden 
financiële bijdrage duurzame energie stimuleren. 
Bijvoorbeeld via een lokale energiecoöperatie, waar u als 
tegenprestatie voor uw lidmaatschap jaarlijks een 
rentevergoeding ontvangt. Hoe zou u duurzame energie 
willen stimuleren?



Thema Participatie (2)

Participatie in 
maatschappelijke 

meerwaarde

3. Meebeslissen in een Gebiedsfonds

De windmolens produceren meer stroom dan het 
waterschap zelf nodig heeft. Wat er aan stroom overblijft 
verkopen we aan het elektriciteitsnet. Uit de opbrengst 
dragen we bij aan een op te richten gebiedsfonds.

Vrijwel alle windprojecten in Nederland hebben een 
dergelijk fonds. Het doel van zo'n gebiedsfonds is het 
verbeteren van de leefbaarheid in het gebied. Bewoners 
van het gebied rondom de windmolens bepalen via zo'n 
fonds zelf wat zij hiermee doen. 

Hoe werkt een gebiedsfonds?
De initiatiefnemers betalen voor een periode van 15 jaar het 
bovenwettelijke bedrag van 0,50 euro per opgewekte MWh per 
jaar aan het gebiedsfonds. Dit is conform de NWEA-gedragscode 
Wind op Land. De exacte jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds 
hangt dus af van hoeveel de windturbines in het afgelopen jaar 
hebben opgewekt.

Als rekenvoorbeeld nemen we de verwachte opbrengst van de 
windturbines. Met een geschatte opbrengst van 30.000 
megawattuur (MWh) per jaar betekent dit een jaarlijkse bijdrage 
van 15.000 euro aan het gebiedsfonds.



Thema Participatie (3)

Hoe kunt u 
betrokken zijn?

Voor de omwonenden organiseren we verschillende 
momenten waarop we informatie delen en u kunt 
meepraten.

Ook met bedrijven in de directe omgeving plannen we 
gesprekken en bijeenkomsten in.

Met omwonenden, die direct zicht hebben op de locatie 
of direct invloed van het windpark kunnen ondervinden, 
hebben we graag nauw contact. Dat kan bijvoorbeeld met 
keukentafelgesprekken of gewoon aan de telefoon.

Voor alle geïnteresseerde omwonenden in een groter 
gebied rond het windproject organiseren we regelmatig 
informatiebijeenkomsten in het gebied zelf.

Daarnaast houden we voor alle inwoners van de 
gemeente Land van Cuijk en de omliggende randgebieden 
algemene informatieavonden .

Omdat niet iedereen kan of wil deelnemen aan deze 
bijeenkomsten richten we ook een klankbordgroep op. In 
deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van alle 
belangen: bedrijven, inwoners en maatschappelijke 
organisaties. Deelname aan deze klankbordgroep is op 
uitnodiging, zodat er een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de verschillende belangen 
gewaarborgd is.



Thema Proces (1)

Vergunningen 
proces en planning

Ambitie Aa en Maas
• 2030: 100 % energieneutraal (50% klimaatneutraal en circulair)
• 2050 : 100% energieneutraal (100% klimaatneutraal en circulair)

Te bereiken door:
• Besparing
• eigen opwek elektriciteit m.b.v. zonnepanelen
• biogasproductie (vergisting zuiveringsslib)
• opwek elektriciteit windturbine(s) → noodzaak/wens

Voorbereidend onderzoek
• Verkenning naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van 

windturbines

Stakeholders / participatie
• gemeente Land van Cuijk
• grondposities voor (noodzakelijke) extra turbines
• direct omwonenden/bedrijven
• inwoners/bedrijven/maatschappelijke organisaties.

Definitieve planvorming
• Op basis van verzamelde input wordt plan definitief gemaakt

Start vergunningsprocedures

2021

2022 - 2023

2023 - 2024

2023

derde kwartaal  2023



Thema Proces (2)

Vergunningen 
proces en planning

Vergunningsaanvraag
* Omgevingsvergunning (gemeente)
* Wet natuurbescherming (provincie)
* Watervergunning (waterschap)
* MER-beoordeling

Ontwerpbesluiten
bevatten exacte omschrijving van de windturbines en onder welke 
voorwaarden het project uitgevoerd mag worden 

Ter inzage ontwerpbesluiten
de ontwerpbesluiten liggen ter inzage voor eenieder. Eenieder kan 
een zienswijze naar voren brengen

Definitieve besluiten
De eventuele zienswijzen worden gewogen en verwerkt. Het 
bevoegd gezag neemt een definitief besluit om de vergunningen te 
verlenen en onder welke voorwaarden.

Ter inzage definitieve besluiten
Definitieve vergunningen liggen ter inzage. Degenen die een 
zienswijze ingediend hebben kunnen bezwaar maken. Eventueel 
volgt er een procedure bij de Raad van State

Realisatiefase (2026)
Nadat de vergunningen onherroepelijk zijn wordt gestart met de 
bouw van de windturbines

november 2023

december 2023

januari - februari 2024

maart - april 2024

mei - juni 2024



Meer informatie

Wij horen graag uw reactie. Gebruik hiervoor het bijgaande 
reactieformulier. U kunt ook later nog contact met ons opnemen.

Reactieformulier Schrijf uw reactie of vraag op het reactieformulier. 
Vergeet niet uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te 
vermelden.

Mail uw vraag Hebt u later nog vragen? U kunt ons altijd een mailbericht 
sturen. Ons adres is: 
wind-haps@aaenmaas.nl

Bezoek de website Wilt u meer weten? U vindt alle actuele informatie op 
onze website: www.aaenmaas.nl
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