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Tilburg, 25 mei 2021 
 
 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. woordvoerders thema Energie in Provinciale Staten 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
 
  
 
Kenmerk: EN 03.10-1928-fd 
Betreft: bedenkingen bij Brabantse RES-en 1.0 
 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
Op 28 mei bespreekt u in een oordeelsvormende bijeenkomst de vier Brabantse RES-en 1.0. 
Tijdens die bespreking wordt u in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen mee  
te geven aan Gedeputeerde Staten, waarna zij de vier RES-en 1.0 vaststellen binnen de  
door Provinciale Staten gestelde kaders. 
 
De Brabantse Milieufederatie vraagt mede namens Vereniging Natuurmonumenten en  
Brabants Landschap uw aandacht voor de volgende bedenkingen.  
 
In de vier Brabantse RES-en zijn zoekgebieden voor zon- en windenergie opgenomen.   
De meeste RES-en hebben de zonneladder opgenomen als leidend principe voor het bepalen 
van voorkeurslocaties. Echter, voor windenergie ontbreekt een vergelijkbare ‘windladder’.  
De windzoeklocaties worden grotendeels bepaald door wettelijke beperkingen, dus op basis 
waarvan het in ieder geval niet is toegestaan. Hoewel er wettelijke afstandscriteria zijn van 
windturbines tot woningen, wegen, spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en dergelijke,  
ontbreken afstanden tot kwetsbare natuurgebieden in de wet.  
 
Om duidelijke en transparante richtlijnen te hanteren voor windlocaties vragen wij u om  
de volgende drie bedenkingen mee te geven aan Gedeputeerde Staten: 

• uitsluiten van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) voor zon- en windenergie, ook  
langs infrastructuur; 

• minimale afstand van 500 meter vast te stellen tussen de grens van het NNB  
en windturbines;  

• minimale afstand van 1.200 meter vast te stellen tussen weidevogelkerngebieden  
en windturbines.  

 
Deze minimale afstanden komen overeen met de voorschriften van de Duitse  
Länderarbeits-gemeinschaft der Vogelschutzwarten LAG VSW  
(https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Lagvsw-2015.pdf) en is overgenomen  
in het rapport van Wageningen Universiteit ‘Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur  
in Nederland’, paragraaf 10.1.1. pagina 96 en verder (https://edepot.wur.nl/449804). 
 
De Brabantse Milieufederatie heeft op haar website infographics gepubliceerd over  
de vier RES-en (https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/res-beoordeling/).  
Hiermee kunt de vier Brabantse RES-en in één oogopslag met elkaar vergelijken. De  
beoordeling is gebaseerd op de gemeenschappelijke visie van Vereniging Natuurmonumenten, 
Brabants Landschap en de BMF, en ook op basis van een consultatie van ruim 100 Brabanders  
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tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een breed gedragen beoordeling van  
inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.    
 
Met duurzame groet, mede namens Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten, 
 
<<handtekening>> 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie 
 
 
 
 


