2 oktober 2017

Nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken van Windpark De
Rietvelden in ’s-Hertogenbosch. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft namelijk besloten de
omgevingsvergunning voor het windpark te verlenen.
Omgevingsvergunning: terugblik en stand van zaken
Eerst blikken we nog kort terug op de procedure die tot nu toe is gevolgd.
Op 9 mei 2017 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in met
het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot Windpark De
Rietvelden. De gemeenteraad gaf daarmee aan geen bezwaar te hebben tegen het windpark.
Vervolgens lagen de aanvraag van de initiatiefnemers van het windpark, de ontwerpbeschikking en
bijlagen voor de vergunning van 12 juni 2017 tot en met 24 juli 2017 ter inzage. Iedereen kon deze
informatie tot zich nemen en hierop een zienswijze indienen.
De gemeente heeft de binnengekomen zienswijzen betrokken bij de besluitvorming over de
vergunning. De gemeente beantwoordt de zienswijzen in de definitieve beschikking. Ze heeft nu
besloten de omgevingsvergunning voor het windpark te verlenen.
Ter inzage
De aanvraag, de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning en de bijlagen liggen nu eerst
vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 ter inzage. Klik hier om op de website
van de gemeente ’s-Hertogenbosch onder meer te lezen hoe u deze stukken kunt inzien. Een directe
link naar de stukken die nu ter inzage liggen, vindt u overigens hier.
In de periode van 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 kan beroep worden ingesteld tegen
de definitieve beschikking. Meer informatie daarover, wie beroep kan instellen en over de procedure
met betrekking tot het windpark kunt u ook hier lezen.
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Belangrijke stap
Het is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het windpark dat de vergunning is verleend. Het
is bijvoorbeeld zeker nog niet zo ver dat de bouw van de windmolens binnenkort al begint, maar het
verkrijgen van de vergunning is voor de initiatiefnemers een belangrijk moment. Wij als
initiatiefnemers kunnen nu bijvoorbeeld de SDE+ - subsidie aanvragen. Klik hier voor meer informatie
over deze SDE+.
Inloopavond van coöperatie Bossche Windmolen West
Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld, is coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) begonnen
met de verkoop van Bossche Windmolen Delen (BWD’s). Inwoners, verenigingen en kleine bedrijven
in de omgeving van het windpark kunnen door één of meerdere BWD’s te kopen mede-eigenaar
worden van één van de windmolens.
Op dinsdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, houdt BWW van 19.00 tot 22.00 uur een
inloopavond in BBS Boschveld (Zernikestraat 2 in ’s-Hertogenbosch). Tijdens de inloopavond worden
bezoekers geïnformeerd over de Bossche Windmolen West en krijgen zij uitgelegd hoe ze als Bossche
burger, klein bedrijf of vereniging kunnen meedoen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen
van vragen. Ook is er deze avond een visualisatieprogramma aanwezig (gekoppeld aan Google
Streetview). Hiermee is het mogelijk vanuit zeer veel straten in ’s-Hertogenbosch te bekijken wat er
is te zien van de windmolens als het windpark daadwerkelijk is gebouwd.
Meer informatie over Bossche Windmolen West vindt u op de website van de coöperatie.
Vragen en contact
We hopen u goed zo te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van windpark De Rietvelden.
Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over Windpark De Rietvelden in het algemeen
kunnen worden gemaild naar info@windparkderietvelden.nl
Mocht u mensen kennen die zich nog niet hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief maar wel
interesse hebben in het windpark, stuurt u dan gerust deze nieuwsbrief door. Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan hier via de website.
Op de website van het windpark staat ook meer achtergrondinformatie, onder meer in de rubriek
‘Veelgestelde vragen’. Mocht u informatie missen, een vraag hebben of suggesties willen doen over
windpark De Rietvelden, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan ook via
info@windparkderietvelden.nl
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemende bedrijven (Heineken, Barten, BCTN, de familie Pennings),
Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

