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Ondergetekenden,

1. De gemeente Breda, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
mevrouw G.C. Bos, handelende ter uitvoering van het besluit van
burgemeester en wethouders d.d. ** 2019, verder te noemen: “de
gemeente Breda”;
2. De gemeente Drimmelen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
wethouder de heer J.G.M. Vissers, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. ** 2019, verder te
noemen: “de gemeente Drimmelen”;
3. De gemeente Moerdijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw D.J. Brummans, handelende ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders d.d. ** 2019, verder te
noemen: “de gemeente Moerdijk”;
4. De gemeente Zundert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
de heer J.C.M. De Beer, handelende ter uitvoering van het besluit van
burgemeester en wethouders d.d. ** 2019, verder te noemen: “de
gemeente Zundert”;
5. De provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Gedeputeerde de heer H.J.A. van Merrienboer en Gedeputeerde
mevrouw M.J.G. Spierings, gemachtigd door de commissaris van de
Koning (d.d. ** 2019), handelende ter uitvoering van het besluit van
gedeputeerde staten d.d. **, verder te noemen: “de Provincie NoordBrabant”;
Hierna tezamen te noemen: “Partijen”, ook wel ieder afzonderlijk te noemen:
“Partij”
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De realisatie van 100 MW aan windenergie in de A16-zone heeft geleid tot
een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en provincie op het vlak van
transitie duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en omgeving. De A16-zone
blijkt een geschikte kraamkamer voor nieuwe ontwikkelingen vanwege de
schaalgrootte, complexiteit en impact op de inwoners van het gebied.
In Brabant wordt in hoog tempo ingezet op de realisatie van energietransitieprojecten zoals zon op daken en gronden, aanpassing van netinfrastructuur en
de implementatie van lokale participatie. De impact voor de omgeving vraagt
de volle aandacht van overheden, inwoners en ondernemers.
Het project bindt partijen en dwingt tot oplossingen die het algemeen belang
dienen. De oplossingen zijn uniek en zijn een voorbeeld voor andere projecten.
De voorbeelden dienen als lesmateriaal en inspiratie voor anderen. Voorbeelden die zich niet zomaar laten kopiëren, maar die verdieping en
verbreding vragen in nieuwe projecten elders in Brabant.
Na vaststelling van het PIP Wind A16 door PS (28 september 2018) willen de
partijen de samenwerking in het A16 gebied voortzetten. Het in december
2015 afgesloten convenant “Windenergie A16-zone” voldoet in deze situatie,
nu de planvorming is afgerond, niet meer.
Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in
de zone rond de A16 voort te zetten om invulling te geven aan de lokale,
provinciale en nationale ambities van de energietransitie en de gemaakte
afspraken in het kader van het project Windenergie A16 te waarborgen.
Uitgangspunten voor de samenwerking zijn:
 Open en flexibel.
 Vastleggen wat moet, vrij laten wat kan.
 Compacte werkorganisatie.
 Open netwerk als basis.
 Aansluiten bij de bestaande structuren van Windenergie A16 en in de
betreffende gemeenten.
Overwegende dat:
A. Op 28 september 2018 het PIP Windenergie A16 door Provinciale
Staten van Noord-Brabant is vastgesteld. De eerste windmolens worden
naar verwachting in 2020 geplaatst.
B. De realisatie van windmolens in de A16-zone de urgentie voor overheden, ontwikkelaars en netbeheerder verhoogt om een gezamenlijke
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strategie te maken voor ruimtelijke kwaliteit, netinfrastructuur en andere
duurzame energiebronnen
De partijen ieder vergaande ambities hebben voor de energietransitie
en de (internationale, nationale en provinciale) urgentie om deze te
realiseren steeds groter wordt.
De energietransitie de kwaliteit van de leefomgeving verandert, zowel
fysiek als sociaal. Een gezamenlijke aanpak maakt realisatie van de
energietransitie mogelijk tegen de laagst mogelijke maatschappelijke
kosten.
Er in de afgelopen jaren een groot, goed functionerend netwerk is
ontstaan. Dit netwerk bestaat uit overheden, inwoners, projectontwikkelaars belangenorganisaties, onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven.
Er veel onderwerpen binnen de energietransitie zijn waarvoor samenwerking wenselijk dan wel noodzakelijk is.
Er het afgelopen jaar diverse overeenkomsten zijn gesloten en organisaties zijn opgericht (voor de lokale participatie), die uitgaan van een
bepaalde structuur en organisatie en vragen om continuering van steun
door overheden.
Gemaakte afspraken Windenergie A16 over monitoring en nazorg
moeten worden gewaarborgd.
Met dit convenant het netwerk van overheden, stichtingen, belangenorganisaties, coöperaties, onderwijsinstellingen, ontwikkelbedrijven en
andere stakeholders wordt gefaciliteerd om samen te werken aan de
energietransitie in het gebied.
Betrokkenheid en bewustwording bij de energietransitie van inwoners
en bedrijfsleven moet worden vergroot.
Er in het belang van de continuïteit en efficiëntie van het convenant een
meerjarenafspraak nodig is.
Op 5 december 2018 in het bestuurlijk overleg Windenergie A16 is
besloten een nieuw convenant af te sluiten.
De samenwerking zich richt op de A16-zone. Hierbij gaan we uit van
de 1 km-zone waar de windmolens zijn gepland met verbreding tot een
grotere afstand van de snelweg wanneer dat wenselijk of noodzakelijk
is om de uitvoering van de energietransitie te bevorderen.

Komen het volgende overeen:
Artikel 1 Begrippenlijst

In het Convenant worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd.
a. Project Windenergie A16: Het project van de provincie en 4
gemeenten om samen 100 MW aan windenergie te realiseren langs
de A16.
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b. PIP, Provinciaal Inpassingsplan: is een bestemmingsplan van de
provincie in de wet ruimtelijke ordening (Wro).
c. Netwerk: informele samenwerkingsstructuur tussen partijen
d. Stuurgroep Energie A16: Commissie bestaande uit de bestuurlijke
vertegenwoordigers van de partners van het Convenant Energie A16.
e. Werkeenheid Energie A16: Informeel Samenwerkingsverband met
vertegenwoordigers van de energietransitie-stichtingen van Drimmelen,
Moerdijk en Zundert, vier Bredase A16 wijk- en dorpsraden, de
gemeente Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, Provincie en
Energiefonds Brabant.
f. Lokale participatie: Binnen het project wordt lokaal samengewerkt om
de energietransitie te versnellen. 25% van de windmolens komt in
lokaal eigendom, waarvan de winst ten goede komt aan nieuwe
energieprojecten van de lokale gemeenschap.
Daarnaast kunnen direct omwonden van windmolens gebruik maken
van de Burenregeling A16 zone. Deze bewoners krijgen een woning
gebonden budget voor een energiescan, maatwerkadvies en de
uitvoering van energiemaatregelen.
g. RES: Regionale Energie Strategie: Strategie van de Regio om de
opgave qua omgevingsbeleid voor meer hernieuwbare energie
concreet te beleggen. Deze leidt tot het regionale bod met betrekking
tot de opwek van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van
elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te
brengen.
h. Convenant: dit convenant

Artikel 2 Verplichtingen

1. Partijen werken samen aan de energietransitie in de zone rond de
A16. Deze samenwerking behelst het faciliteren van het netwerk rond
de energietransitie, het waarborgen van de gemaakte afspraken en de
monitoring van het project Windenergie A16 (inclusief de Lokale
participatie) en de communicatie daarover.
2. De in het vorige lid bedoelde samenwerking is gericht op de gemeenteoverstijgende thema’s en onderwerpen die meerwaarde hebben boven
wat gemeenten die partij zijn bij het Convenant individueel doen en
niet elders worden geagendeerd. De meerwaarde ligt dan vooral in de
uitvoeringstrategie waarbij de samenwerking binnen de A16 de
samenwerking voor de Regionale Energie Strategie (RES) versterkt.
Door de intensieve samenwerking binnen het netwerk is dit gebied bij
uitstek geschikt als pilot en proeftuin voor verschillende innovaties
(strategieën) binnen de energietransitie. We doen dit al op het gebied
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van de lokale participatie en er liggen verder mogelijkheden op het
gebied van het optimaal benutten van de netwerkcapaciteit en het
combineren van zon en windprojecten.
3. Partijen verbinden zich tot het volgende:
a. Windmolens worden gerealiseerd en toezeggingen die in het
kader van het PIP- en vergunningentraject zijn gedaan worden
uitgewerkt en zo mogelijk geïmplementeerd, zowel ruimtelijk als
voor lokale participatie. De concrete activiteiten hiervoor worden
opgenomen in het jaarlijks projectplan.
b. Kansen, knelpunten en initiatieven voor zonprojecten, netaansluitingen, netinfrastructuur en ruimtelijke kwaliteit in de A16-zone
of daaraan grenzend worden vroegtijdig besproken op effecten
voor omgeving, maatschappelijke kosten, marktpartijen, netinfrastructuur en mogelijke maatregelen. Er wordt gestreefd naar
inhoudelijke consensus bij de gezamenlijke onderwerpen.
c. Om kennis en ervaringen te delen wordt het netwerk in de A16zone versterkt en voor zover gewenst uitgebreid. De kennis en
ervaringen worden beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen
elders in Brabant.
d. De partijen stellen jaarlijks een projectplan op waarin zij de activiteiten, organisatie, overlegstructuur, communicatie, financiën en
personele inzet vastleggen.
Artikel 3 Looptijd

1. Het Convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen. De looptijd van het Convenant eindigt een
jaar na de plaatsing van de laatste windmolen uit het Project Windenergie A16, vooralsnog voorzien eind 2021.
2. Partijen zullen jaarlijks de samenwerking evalueren op basis van het
projectplan en het convenant eventueel bijstellen of beëindigen.
Artikel 4 Overleg

Partijen organiseren periodiek een ambtelijk en bestuurlijk overleg voor de
activiteiten die voortvloeien uit de overwegingen.
Artikel 5 Evaluatie

Partijen evalueren de uitvoering en de werking van dit convenant jaarlijks (voor
het eerst in januari 2020). Voor zover nodig stellen de Partijen de samenwerking bij.
Artikel 6 Afdwingbaarheid
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Met dit convenant wordt niet beoogd in rechte afdwingbare rechten en
verplichtingen in het leven te roepen.
Artikel 7 Naleving

Eventuele knelpunten of geschillen worden ambtelijk gesignaleerd en voorgelegd aan de bestuurders (bestuurlijk overleg). De bestuurders nemen een
besluit over de consequenties.
Artikel 8 Toetreding partijen
De Stuurgroep bepaalt of en in welke mate toetreding door derden wenselijk is
en onder welke voorwaarden.
Artikel 9 Wijziging

1. Wijzigen van het Convenant kan uitsluitend geschieden indien Partijen
daartoe unaniem besluiten.
2. Wijzigingen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 10 Opzegging

1. Partijen kunnen tussentijds eenzijdig medewerking aan het convenant
opzeggen.
2. Alvorens tot opzegging over te gaan zal de betrokken Partij eerst in
overleg treden met de overige Partijen teneinde te bepalen of een
oplossing gevonden kan worden.
3. Beëindiging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de
overige Partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6
maanden.
Artikel 11 Maatregelen

Wanneer blijkt dat een van de verplichtingen niet haalbaar of uitvoerbaar zijn,
neemt de Stuurgroep een besluit over de consequenties (zie ook artikel 5
Evaluatie).
Aldus ondertekend in X-voud te Breda op 3 april 2019.
,
Namens de provincie Noord-Brabant,
De heer H.J.A. van Merrienboer

Mevrouw M.J.G. Spierings

Namens de gemeente Breda,
Mevrouw G.C. Bos

Namens de gemeente Drimmelen,
De heer J.G.M. Vissers
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Namens de gemeente Moerdijk,
Mevrouw D.J. Brummans

Namens de gemeente Zundert,
De heer J.C.M. De Beer
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