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Graag maak ik van de gelegenheid gebruik in te spreken met betrekking tot windpark ZE-

BRA namens de regionale natuur & milieuorganisaties: Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, 

Stichting de Brabantse Wal, Namiro, IVN Groene Zoom en BENEGORA.   
 

We hebben onze argumenten uitgebreid in de Overlegreactie en de Zienswijze kenbaar 

gemaakt. Ik kan het nu kort houden, het gaat over regels in de vergunning m.b.t de 

Wespendief, Zeearend en geluidsoverlast in Ossendrecht. 
 

Aan de MER mankeerde nogal wat, die was immers opgesteld o.b.v het oorspronkelijke plan 

waarin er slechts 1 in de uithoek van de Woensdrechtse polder gepland was.  

Het Natura2000-gebied De Brabantse Wal werd niet genoemd laat staan besproken.  

Dat had natuurlijk wel gemoeten en zeker toen wethouder van Agtmaal ‘ingreep’ om de 

Woensdrechtse polders open te houden met als resultaat dat er juist windmolens bij 

kwamen. Mάάr …..wel verder uit elkaar en dus open! 
 

Door nader onderzoek is de omissie hersteld en deze zomer zijn tellingen georganiseerd. 

Helaas was het voor de Wespendief een slecht jaar. Door de weersomstandigheden geen 

wespen en dus minder broedparen. Inmiddels is besloten tot vervolgonderzoek dat zo nodig 

kan leiden tot aanpassing van de vergunning.  
 

Vervolgonderzoek, prima natuurlijk. Ons probleem is het ‘zo nodig’. 

Het staat al vast dat de Wespendief er is. Officiële waarnemingen hebben ook aangetoond 

dat er in de polders gefoerageerd wordt. Voor de Brabantse Wal is de in stand 

houdingsdoelstelling 13 paren. Daar zitten we nauwelijks tot net op en we moeten het risico 

niet willen lopen dat ze gekliefd kunnen worden door een ZE-BRA molen.  
 

Daarom ons dringende verzoek in de vergunning vast te leggen dat voor de bescherming 

van de Wespendief voorzieningen getroffen moeten worden. Alleen detectie is wellicht nog 

wat lastig maar detectie gecombineerd met alarmkreten zou een goede optie zijn.  
 

Dat de Zeearend aanwezig is staat ook vast. Weliswaar nog niet in grote aantallen maar er is 

goede hoop op groei van de populatie. Daarom wederom een dringend verzoek in de 

vergunning voor te schrijven de molens te voorzien van detectieapparatuur en 

stilstandvoorzieningen.  
 

De geluidsoverlast in Ossendrecht.  

Uitgebreid belevingsonderzoek, na het langdurige affakelgebulder van de BASF, heeft 

aangetoond dat het huidige geluidsniveau voor de nachtwaarden al boven het wettelijk 

maximum ligt en dat bijna een kwart van de inwoners ‘verstoring nachtrust’ aangaf.  

De eigen continue metingen van BENEGORA bevestigen vrijwel iedere nacht de 

overschrijding van de norm. Er ís dus helemaal geen ruimte voor extra geluidsbronnen. 

Telkens, ook nu weer bij dit project, wordt gesteld dat het effect verwaarloosbaar is, alsof er 

geen cumulatie bestaat. Onze berekeningen tonen aan dat er wel degelijk een effect is. 

Weliswaar klein als gekozen wordt voor de stille variant, dat wil zeggen de minst luidruchtige.  
 

Daarom het dringende verzoek in de vergunning de ‘stilste onder de windturbines’ voor te 

schrijven.   
 

Tot slot 

In z’n algemeenheid: Wij zijn niet zo dol op convenanten. Als afspraken niet nagekomen 

worden blijken ze juridisch boterzacht en trekt ‘profit’ ten koste van ‘people and planet’ 

meestal aan het langste eind. Dάάrom verzoeken we u onze punten in de vergunning voor 

te schrijven. 
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