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Geachte mevrouw Urban,
Wij hebben op 1 mei 2019 uw e-mail ontvangen, waarin u ons verzoekt om geen medewerking te verlenen aan het project “Repowering Jacobahaven” en het Banjaardstrand in zijn
huidige schoonheid te behouden. Dat is volgens u de enige manier om toeristen naar dit
mooie recreatiegebied te trekken de economische kracht van de regio waarborgen.
Overwegingen
Wij willen allereerst benadrukken dat wij in onze besluitvorming nadrukkelijk rekening
houden met de belangen van recreanten. Wij zijn ervan overtuigd dat het project
“Repowering Jacobahaven” een sterke verbetering zal opleveren ten opzichte van de huidige
situatie. Hoewel de nieuwe windturbines groter worden, produceren ze aanmerkelijk minder
geluid.
De huidige turbines hebben een tiphoogte van 125 meter. De nieuwe turbines krijgen een
tiphoogte van 150 meter (afwijking hiervan is slechts mogelijk na een zorgvuldige nadere
afweging en raadpleging van belanghebbenden). De nieuwe turbines zorgen echter voor een
geluidreductie van tenminste 2 dB(A) ter plaatse van de recreatiewoningen in het noordelijk
deel van Noordzee Residence De Banjaard. Een reductie van 2 dB(A) betekent een
vermindering van de geluidsbelasting met circa 37%.

Procedure
Wij hebben besloten om planologische medewerking te verlenen aan het project
“Repowering Jacobahaven”. Voor dit plan zullen wij een gecoördineerde procedure starten.
De afzonderlijke procedures voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan worden
daarmee gecombineerd tot één procedure. Wij streven ernaar om de ontwerpbesluiten op
3 juli a.s. ter visie te leggen. Dat betreft dus het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning. Gedurende de periode van tervisielegging (6 weken) kunt u
uw zienswijze kenbaar maken.
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar,
de heer M. van der Maarl, tel. 0113 – 377 328 of m.vander.maarl@noord-beveland.nl
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