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Verslag Themabijeenkomst 4  
Onderzoeksresultaten concept-milieueffectrapport 

Grootschalige Opwek Duurzame Energie Waalwijk 

Dinsdag 6 december 2022, van 19.00 uur tot 21.00 uur, BaLaDe Waalwijk 

 

Links voor extra informatie  

o Bekijk hier de concept-milieueffectrapportage  

o Informatiepagina Grootschalige Opwek Duurzame Energie van de Gemeente Waalwijk 

o Aanmelden nieuwsbrief zonne- en windenergie Waalwijk 

 

Aanleiding 

De mogelijke milieueffecten van het grootschalig opwekken van duurzame energie in Waalwijk 

zijn bekend. U leest ze in het concept-milieueffectrapport dat voor iedereen toegankelijk is. 

Tijdens de onderzoeken zijn er verschillende themabijeenkomsten georganiseerd met elk een 

eigen onderwerp. Deze vierde bijeenkomst stond in het teken van de onderzoeksresultaten. 

Tijdens de bijeenkomsten halen de gemeente en de onderzoekers input op (zoals ideeën, zorgen 

en belangen) voor de milieuonderzoeken. Deze input wordt gebruikt voor nader onderzoek en 

helpt de gemeenteraad bij het maken van een keuze voor de uiteindelijke voorkeurslocatie(s), 

het zogenoemde VKA, waar zonne- en windenergie straks opgewekt mag worden. 

 

Doel van deze bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst was om deelnemers te informeren over de milieueffecten en om 

input vanuit de omgeving op te halen over het concept-planMER. Er was volop gelegenheid voor 

gesprek tussen de belanghebbenden, het onderzoeksbureau Witteveen+Bos en de gemeente. 

De ophaalde informatie en vragen worden meegenomen om het concept-planMER definitief te 

maken. 

 

 

https://www.waalwijk.nl/onderzoek-naar-milieueffecten
https://www.waalwijk.nl/duurzame-energie
https://www.docufiller.nl/waalwijk
https://www.docufiller.nl/waalwijk
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Verslag van de bijeenkomst 

De inloopbijeenkomst over de onderzoeksresultaten van het planMER werd door ongeveer 80 

bezoekers bezocht. Naast bezoekers uit de gemeente Waalwijk waren er ook inwoners vanuit de 

gemeenten Altena, Geertruidenberg en Heusden aanwezig. Tijdens de themabijeenkomst was er 

ook een aantal jongeren uitgenodigd. Van hen kregen wij de feedback dat de besproken 

onderwerpen soms lastig te volgen zijn als je voor het eerst op zo’n themabijeenkomst bent. 

Deze feedback nemen we mee naar de volgende bijeenkomst, waar we bezoekers eerst met een 

presentatie zullen informeren voordat aan tafels specifieke onderwerpen worden besproken. 

 

Tijdens de avond is op drie verschillende tafels ingegaan op de resultaten van het planMER. Bij 

één tafel werden de onderzochte alternatieven toegelicht, op basis waarvan het 

millieueffectonderzoek is uitgevoerd. De onderzochte alternatieven zijn hier te vinden. Bij de 

andere twee tafels zijn de resultaten van het planMER besproken, aan de hand van enkele 

posters. Deze posters zijn hier te bekijken. 

 

Er kwamen daarnaast verschillende zaken ter sprake die worden meegenomen in de uitwerking 

van het planMER en in het verdere proces. De opgehaalde opmerkingen en vragen worden 

beantwoord in de reactienota samen met de binnengekomen zienswijzen. Deze worden beide 

meegenomen in het definitieve planMER. 

 

Overzicht van de opgehaalde vragen:  

1. In 2030 is dit project waarschijnlijk afgerond. Maar wat staat er op de planning voor 2043? 

2. De overtreding van slagschaduw wordt bepaald op het moment dat de windturbines 

operationeel zijn. Betekent dit dat we in de tussentijd overlast kunnen ervaren? 

3. Hoe wordt geluidsbelasting gemeten? 

4. In het planMER staat dat er negatieve effecten op dieren kunnen voorkomen. Krijg ik als 

veehouder compensatie wanneer de melkproductie van mij vee minder (van kwaliteit) 

wordt? 

5. Wie bepaalt de weging van de afwegingspijlers bij de keuze van VKA? 

6. Is het effect van geluid over water meegenomen in het planMER? 

7. Nederveenweg 20 komt niet terug bij sommige plaatjes. 

→ BRZO/inrichting op pagina 12 van de samenvatting (harde belemmering) is niet aanwezig. 

8. Staat de insteekhaven als cumulatieve geluidsbron in het planMER? 

9. Waarom is het piekniveau van geluid niet verwerkt in het planMER? 

10. Waarom is er verschil in afstand tussen een woning in het buitengebied en een woning 

binnen de bebouwde kom? Namelijk 400 meter versus 750 meter. 

11. Wat is de invloed van windturbines op luchtmening tussen hogeren en lagere luchtlagen? 

https://cuatro.sim-cdn.nl/waalwijk/uploads/posters_met_alternatieven_planmer.pdf
https://cuatro.sim-cdn.nl/waalwijk/uploads/posters_resultaten_tafels.pdf


   

 

Verslag themabijeenkomst resultaten milieueffectrapport Waalwijk 

 Pagina 3 van 4 

12. Opmerking over BRZO-bedrijven in de polder. Van twee BRZO-locaties zijn de tanks niet 

meer aanwezig sinds 2015. 

13. Zijn de modellen benedenwinds of bovenwinds berekend in de tabel die het geluidsniveau 

weergeeft? 

14. Blijft de Overdiepse Polder oefengebied van Defensie? 

 

Vervolgstappen 

Nadat het planMER compleet is wordt het voorkeursalternatief (VKA) opgesteld. Dit zijn de 

zones waar het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie plaats kan vinden. Het VKA 

wordt op basis van vier pijlers opgesteld: 

1. Milieueffecten (planMER) 

2. Landschappelijke inpassing 

3. Impact op de omgeving 

4. Economische haalbaarheid 

Op dinsdag 7 februari vindt de laatste themabijeenkomst in deze reeks van vijf plaats. Deze 

gaat over het voorkeursalternatief (VKA). De locatie is het Willem van Oranje College in 

Waalwijk.  

 

 

 

 

Themabijeenkomst Locatie Datum en tijd 

5 Keuze VKA 

(voorkeursalternatief) 

Willem van Oranje College 

De Gaard 4 

5146 AW Waalwijk 

7 februari 2023 

19.00 – 21.00 uur 
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Vragen of opmerkingen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit verslag? Stel ze gerust via duurzaam@waalwijk.nl.  

 

Tenslotte 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. Met alle input, meningen en zorgen die 

geuit zijn gaat de gemeente zorgvuldig om. Mocht er in de tussentijd behoefte zijn aan een 

nader gesprek, daar staat de gemeente altijd voor open. U kunt contact opnemen met ons voor 

een afspraak via: duurzaam@waalwijk.nl. 

 

 

mailto:duurzaam@waalwijk.nl
mailto:duurzaam@waalwijk.nl
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