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Verslag Themabijeenkomst 1 Landschap en Ecologie 

Grootschalige Opwek Duurzame Energie Waalwijk 

Dinsdag 17 mei 2022, van 19:00 tot 21:00, Den Bolder Waspik 

 

Link voor extra informatie  

o Informatiepagina Grootschalige Opwek Duurzame Energie van de Gemeente Waalwijk 

o Aanmelden nieuwsbrief zonne- en windenergie Waalwijk 

 

Besproken onderwerpen 

De eerste themabijeenkomst stond in het teken van Landschap en Ecologie. De bijeenkomst 

was in de vorm van een ‘markt’ verdeeld over vier thematafels: landschap, ecologie, proces en 

weidevogels. Die laatste tafel werd beheerd door de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk en 

het Brabants Landschap.  

 

Aanleiding 

Na de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op 21 april 2022 door 

gemeenteraad is een start gemaakt met de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure).  

Een milieueffectrapport (MER) beschrijft op objectieve wijze welke milieueffecten te verwachten 

zijn wanneer een bepaalde activiteit wordt ondernomen. Tijdens de m.e.r.-procedure zijn 

verschillende participatiemomenten gepland, waaronder vijf themamarkten met elk een eigen 

onderwerp. De themamarkt van 17 mei over Landschap en Ecologie was de eerste uit de reeks. 

 

Doel van deze bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst was het ophalen van informatie vanuit de omgeving en het 

informeren van de deelnemers over landschap en ecologie tijdens de onderzoeken. Er was volop 

ruimte om vragen en zorgen van belanghebbenden te bespreken, die de gemeente en het 

onderzoeksbureau Witteveen+Bos kunnen meenemen in het verdere proces. 

 

Verslag van de bijeenkomst 

De themamarkt over Landschap en Ecologie in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik  

was vrij te bezoeken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Met zo’n 50 geïnteresseerde bezoekers is 

uitgebreid het gesprek gevoerd over het thema Landschap en Ecologie. De themamarkt was 

opgedeeld in vier tafels waar bezoekers vrij aan konden aanschuiven om laagdrempelig het 

gesprek aan te gaan, geïnformeerd te worden of zorgen te uiten. De themamarkt bestond uit 

vier tafels met verschillende onderwerpen/invalshoeken: 

1. Landschapstafel 

2. Ecologietafel 

3. Weidevogelbeschermingsgroep & Brabants Landschap  

4. Gemeentetafel over het proces 

 

http://www.waalwijk.nl/duurzame-energie
https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuwsbrief-en-contact_43418/
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Elke tafel werd druk bezocht door de geïntereseerde bezoekers en er werden goede gesprekken 

gevoerd. De meeste deelnemers zijn vrijwel de gehele themamarkt gebleven. Naast inwoners 

uit onze eigen gemeente waren er ook inwoners uit onze buurgemeenten aanwezig.  

 

Bij de ecologietafel kon het gesprek met de ecoloog aangegaan worden. Hier werden zorgen 

geuit over de vogels die in het zoekgebied leven, er werd aangegeven dat er veel vogels in het 

gebied leven. Daarnaast werden ook vragen gesteld over de compenseren van de weidevolgels 

buiten het plangebied en hoe de weging is tussen de natuurschade en hinder van mensen. 

 

Bij de landschaptafel konden de deelnemers kijken welke soort opstellingen mogelijk waren in 

het zoekgebied en hoe dat eruit gaat zien. Hier kwam geen duidelijke voorkeur voor 

bijvoorbeeld een rechte lijnopstelling, gebogen lijnopstelling, grid of wolk naar voren. Ook 

werden de aanvliegroutes van de helikopers van Defensie naar het oefengebied veelal genoemd 

als beperking in het zoekgebied. 

 

Aan de tafel over het proces, ingevuld door de gemeente zelf, ging het onderandere over 

gemaakte politieke keuzes, daarnaast werd teruggekoppeld dat de kaart met het zoekgebied 

onduidelijk was aangezien de blauwe kleur werd verward met water. 

Aan de deelnemers is gevraagd een evaluatieformulier in te vullen na afloop. Hier kwam naar 

voren dat het soms wat druk aan de tafel werd waardoor mensen niet meer konden 

aanschuiven. Dit is iets wat wij meenemen naar de volgende themamarkt. Ook haakt bij de 

volgende themabijeenkomst over geluid, slagschaduw en gezondheid de GGD aan. 
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Vervolgstappen 

Momenteel is de m.e.r.-procedure in volle gang. De opgehaalde input van de themamarkt helpt 

hierbij. Voor 12 juli 2022 staat een volgende themamarkt gepland met het onderwerp geluid, 

slagschaduw en gezondheid.  

 

De volledige planning van de themamarkten is als volgt: 

 

Tenslotte 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. In het bijzonder willen we de 

Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk en het Brabants Landschap danken voor het faciliteren 

van hun tafel en het delen van hun specialistische kennis.  

 

Met alle input, meningen en zorgen die geuit zijn wil de gemeente zorgvuldig omgaan. Mocht er 

in de tussentijd behoefte zijn aan een nader gesprek, daar staat de gemeente altijd voor open. 

Hiervoor kunt u binnenlopen bij het inloopuur iedere dinsdag tussen 15:00 en 17:00 (m.u.v. de 

zomervakantie) in het gemeentehuis of een mailtje sturen voor een afspraak aan: 

duurzaam@waalwijk.nl. 

 

Themamarkt Locatie Datum en tijd 

2 Geluid, slagschaduw en 

gezondheid 

Sociaal Cultureel Centrum 

Den Bolder 

Schoolstraat 19 

5165 TR Waspik 

Dinsdag 12 juli 2022 

 

19:00 – 21:00 

3 Lokaal eigendom en 

maatschappelijke 

meerwaarde 

Nog niet bekend. Dinsdag 27 september 

2022 

19:00 – 21:00  

4 Resultaten onderzoeken Nog niet bekend. In november 2023, 

exacte moment nog 

niet bekend.  

5 Keuze VKA 

(voorkeursalternatief) 

Nog niet bekend. In januari 2023, exacte 

moment nog niet 

bekend. 

mailto:duurzaam@waalwijk.nl

