
 

 

Publicatietekst ontwerp vergunningen en toestemmingen Windpark 
ZE-BRA 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat het 
ontwerp van de vergunningen en toestemmingen, inclusief de aanvragen en bijbehorende 
milieueffectrapportage (MER), die nodig zijn voor de bouw van het Windpark ZE-BRA ter 
inzage worden gelegd. 
 

Projectomschrijving 
Eneco, Lindewind en Zeeuwind (hierna: de initiatiefnemers) zijn voornemens om in het 
grensgebied tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant, in aansluiting op de bestaande 
en recent gerealiseerde windparken Kreekraksluizen en Kabeljauwbeek, een nieuw windpark 
te realiseren: Windpark ZE-BRA. Het windpark bestaat uit 14 windturbines op grondgebied 
van de gemeente Reimerswaal en 2 windturbines op grondgebied van de gemeente 
Woensdrecht. Voor verdere toelichting zie het filmpje op de website 
www.reimerswaal.nl/windparkzebra 
 

 
 

Coördinatieregeling 
Door de gemeenteraad van Reimerswaal is op 29 september 2020 besloten om voor de 
ontwikkeling van het windpark gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van 
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Het door de gemeenteraad genomen besluit 
maakt het mogelijk om (ontwerp)vergunningen van gemeente over overige bevoegde 



 

 

gezagen gecoördineerd voor te bereiden en tegelijkertijd te publiceren en ter inzage te 
leggen.  
 
Voor Windpark ZE-BRA worden de volgende vergunningen en toestemmingen 
gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt. 

• De omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

• De watervergunning krachtens de Waterwet en de Keur van het Waterschap Brabantse 
Delta. 

• De natuurvergunning en -ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. 

• De ontheffingen op grond van de Keur Wegen Scheldestromen. 
 
Op al deze vergunningen en toestemmingen is de uitgebreide procedure van toepassing van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Eerst wordt daarom een ontwerp van de 
gevraagde vergunningen en toestemmingen ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken 
waarbinnen eenieder een zienswijze kenbaar kan maken. De  ontwerpvergunningen en 
ontheffingen kunt u vinden op de website www.reimerswaal.nl/windparkzebra. 
 

Crisis- en herstelwet 
Omdat dit een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9e van de 
Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 
1.2 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat: 

• de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de 
beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op 
een beroep; 

• dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen van 
een pro-forma beroepschrift is niet mogelijk). 

 

Ontwerp van de omgevingsvergunning 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw en het gebruik van een 
windturbinepark bestaande uit 16 windturbines met bijbehorende voorzieningen en 6 
molenaarswoningen. De vergunning wordt verleend voor de exploitatie van het windpark 
voor een periode van ten hoogste 25 jaar.  
 
De aangevraagde activiteiten zijn in strijd met de bestemmingsplannen ”Buitengebied, 2019 
Reimerswaal” en “Buitengebied Woensdrecht”. Omdat is aangetoond dat na uitvoering van 
de vergunning sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan het project in afwijking van 
de bestemmingsplannen worden vergund. In het voorjaar is over dit project overleg gevoerd 
met maatschappelijke organisaties. De Nota van Overleg met de resultaten van dit overleg 
kunt u vinden op de website www.reimerswaal.nl/windparkzebra. 
 
De aanvraag omvat de volgende activiteiten die behoren tot het project Windpark ZE-BRA: 

• bouwen van een of meer bouwwerken; 

• uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;  

• handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 

• het oprichten van de inrichting en het in werking hebben van de inrichting. 



 

 

 
Aan het ontwerpbesluit zijn voorschriften verbonden. 
 

Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad Reimerswaal 
Omdat sprake is van een omgevingsvergunning waarbij van de bestemmingsplannen wordt 
afgeweken, heeft het college aan de gemeenteraad van Reimerswaal een verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) gevraagd. De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 20 juli 2021 
besloten om een ontwerp van de vvgb voor dit project te verlenen. 
 

Milieueffectrapport (MER) 
Voor het project is een milieueffectrapport opgesteld dat deel uitmaakt van de aanvraag. De 
Commissie voor de milieu-effectrapportage adviseert het bevoegd gezag over het 
milieueffectrapport in combinatie met de aanvraag en het ontwerp van de 
omgevingsvergunning. Een voorlopig advies is reeds gegeven en te vinden op de website 
www.reimerswaal.nl/windparkzebra. De Commissie komt begin september met het 
definitieve advies.  
 

Ontwerp van de Watervergunning windturbines 1 t/m 7 
De door de initiatiefnemers beoogde windturbines genummerd 1 t/m 7 op de figuur, zijn 
geprojecteerd op gronden die deel uitmaken van de waterkering langs het Schelde-
Rijnkanaal dan wel de beschermingszone ervan.  
 
De initiatiefnemers hebben daarom bij de beheerder van deze waterkering (Rijkswaterstaat, 
Directie Zee en Delta namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) een 
watervergunning aangevraagd. Het ontwerp van de watervergunning maakt deel uit van de 
vergunningen en toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd. Aan het ontwerpbesluit 
zijn voorschriften verbonden. 
 

Ontwerp van de natuurvergunning en -ontheffing 
Het oprichten en in werking hebben van het windpark kan effecten hebben op de 
aangewezen natuurwaarden van de aangrenzende natuurgebieden die deel uitmaken van 
het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000). Het in werking hebben van het 
windpark kan daarnaast effecten hebben op diersoorten die zijn beschermd op grond van de 
Wet natuurbescherming.  
  
De initiatiefnemers hebben daarom bij het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zeeland een aanvraag ingediend voor een natuurvergunning en -ontheffing. Het 
ontwerp van de natuurvergunning en -ontheffing maakt deel uit van de vergunningen en 
toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd. Aan de ontwerpbesluiten zijn voorschriften 
verbonden. 
 

Ontwerp van de watervergunning Keur Waterschap Brabantse Delta 
De door de initiatiefnemers beoogde windturbine met nummer 15 op de figuur, is 
geprojecteerd op gronden die deel uitmaken van de beschermingszone A van de regionale 
waterkering in beheer bij het Waterschap Brabantse Delta.  
 



 

 

De initiatiefnemers hebben daarom bij de beheerder van deze waterkering (het Dagelijks 
Bestuur van het waterschap) een watervergunning aangevraagd op grond van de Keur van 
het waterschap. Het ontwerp van de watervergunning maakt deel uit van de vergunningen 
en toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd. Aan het ontwerpbesluit zijn 
voorschriften verbonden. 
 

Ontwerp van de ontheffingen Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 
De door de initiatiefnemers beoogde windturbines met nummers 6, 8, 13 en 14 op de figuur, 
draaien gedeeltelijk met hun rotor over wegen heen die in beheer zijn bij het Waterschap 
Scheldestromen.  
 
De initiatiefnemers hebben daarom bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap een 
ontheffing gevraagd op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen om de 
rotoren van deze windturbines over deze wegen heen te laten draaien.   
 
Het Dagelijks Bestuur is voornemens om de ontheffing te verlenen. Het ontwerp van deze 
ontheffing maakt deel uit van de vergunningen en toestemmingen die nu ter inzage worden 
gelegd. Aan het ontwerpbesluit zijn voorschriften verbonden. 
 

Informatiebijeenkomsten 
Voor een uitgebreide toelichting op het project, het MER en alle vergunningen en 
toestemmingen worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op dinsdag 31 
augustus 2021 vindt de informatiebijeenkomst plaats tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het 
gemeentehuis van Reimerswaal en op donderdag 2 september 2021 wordt de bijeenkomst 
gehouden tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis van Woensdrecht. 
 
De bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Vanzelfsprekend wordt 
rekening gehouden met de geldende corona-beperkingen. Om drukte te voorkomen dient u 
zich vooraf aan te melden via de website www.reimerswaal.nl/windparkzebra. Aanmelden 
kan tot en met vrijdag 27 augustus 2021.  
  

Zienswijzen 
De stukken liggen van donderdag 29 juli 2021 tot en met donderdag 9 september 2021 ter 
inzage. De stukken zijn tevens in te zien op de website www.reimerswaal.nl/windparkzebra. 
Gedurende deze periode heeft eenieder, dus ook alle inwoners uit zowel de gemeente 
Reimerswaal als de gemeente Woensdrecht, de mogelijkheid om een zienswijze over het 
ontwerp van deze vergunningen en toestemmingen, de verklaring van geen bedenkingen 
van de gemeenteraad en het MER naar voren te brengen.  
 
U kunt uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Reimerswaal. Het indienen van een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Het 
indienen van een zienswijze via e-mail is niet mogelijk.  
 
Het adres waarnaar u een schriftelijke zienswijze kunt sturen is: 
 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal 
Postbus 70 

http://www.reimerswaal.nl/windparkzebra
http://www.reimerswaal.nl/windparkzebra
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Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via 
onderstaande contactgegevens. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen tijdens de 
informatiebijeenkomsten op 31 augustus en 2 september. 
 
U kunt de ontwerpbesluiten, de aanvragen inclusief het MER inzien via internet: 
www.ruimtelijkeplannen.nl of www.reimerswaal.nl/windparkzebra Het plan kent de 
identificatienummers: voor Reimerswaal: NL.IMRO.0703.BGRWBVLZebra-ON01 en voor 
Woensdrecht NL.IMRO.0873.BUITxOV213xHERZx34-ON01 
 

Nadere informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Arkesteijn van de afdeling 
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Reimerswaal. De heer Arkesteijn 
is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres 
windparkzebra@reimerswaal.nl. 
 
 
Kruiningen, 28 juli 2021 
 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, 
 
ir. J. Gideonse 
 
Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 


