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INITIATIEFNEMERS:

AGRARISCHE ONDERNEMERS
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kouwenberg@herptheusden.nl
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GEMEENTELIJK BELEID

 Gemeente Heusden staat voor een Energietransitie-Opgave, waarbij

 Windenergie en (grootschalige) zonne-energie de belangrijkste pijlers 

zijn om die opgave in te vullen;

 de gemeente uitgaat van een integrale,  gebiedsgerichte aanpak;

 de toekomstige groei voor zowel vraag naar als aanbod van elektriciteit 

de basis vormt (Energiehubs).

 Gemeentelijke randvoorwaarden: 

 50% lokaal eigendom 

 Mogelijkheden voor financiële participatie burgers
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GEMEENTELIJKE BELEIDSRUIMTE
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De “driehoek” ten noorden van Herpt

Brede strook (“corridor”) ten zuiden van Herpt     

Voor windenergie zijn inmiddels potentiële gebieden aangegeven:

1) de “driehoek” ten noorden van Herpt

2) een brede strook (“corridor”) ten zuiden van Herpt



“DRIEHOEK” LOGISCH PROJECTGEBIED

 Logisch,  vanwege eigendomssituatie initiatiefnemers

 Logisch, vanwege kleinschaligheid: slechts beperkte 

lijnopstelling mogelijk;

 Mogelijke lijnen / consequenties bespreken met 

omwonenden

 Scenario’s uitwerken met geluid- en 

slagschaduwcontouren en bespreken met 
omwonenden, omgeving en gemeente;

 Vanuit Herpt evt. ook kijken naar toekomstige) slimme 

combinaties van zon en wind, opslag en conversie van 

energie (Energiehubs).

 Logsich, omdat windproject in de  “corridor” meer 

negatieve impact op het dorp Herpt heeft  v.w.b. geluid

(heersende windrichting = zuidwest) en slagschaduw.
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SAMENWERKING NOODZAKELIJK…

 …om in ieder geval te bewerkstelligen

▪ dat alle betrokken belangen (omwonenden, omgeving, gemeente etc) 

op een juiste wijze meewegen in het proces;

▪ dat op een goede manier inhoud wordt gegeven aan 50% lokaal 

eigendom en financiële participatie;

▪ dat er geen dubbele (ontwikkel-)kosten worden gemaakt;

▪ dat het in te richten Omgevingsfonds ten goede komt van Herpt

▪ € 0,40 - € 0,50/MWh geproduceerde stroom 
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