18 december 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. Het gaat in deze nieuwsbrief over de inschrijving voor Bossche
Windmolen Delen en de stand van zaken rond de vergunning voor het windpark.
Inschrijving voor Bossche Windmolen Delen verlengd
De inschrijving voor Bossche Windmolen Delen (BWD’s) is verlengd. Iedereen die mede-eigenaar wil
worden van de coöperatieve windmolen van Windpark De Rietvelden, heeft nog tot 29 januari 2018
de tijd om BWD’s te kopen.
Inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van Windpark De Rietvelden worden
door aankoop van BWD’s mede-eigenaar van de coöperatieve windmolen die coöperatie Bossche
Windmolen West (BWW) als onderdeel van het windpark gaat bouwen. Met BWD’s kunnen zij zo’n
40 procent besparen op hun stroomrekening.
Inmiddels heeft de coöperatie zo’n 320 leden en zijn er ruim 3400 BWD’s verkocht. Deze tussenstand
is bekendgemaakt op de eerste algemene ledenvergadering van BWW op 12 december 2017, waarbij
meer dan 100 leden aanwezig waren.
De afgelopen tijd is het aantal leden en het aantal verkochte BWD’s zeer sterk toegenomen. Meer
informatie lezen hierover en BWD’s aanschaffen kan via de website van de coöperatie.
Meer tijd gekregen om keuze te maken
De propositie waarmee BWW vanaf september 2017 leden werft, is gebaseerd op de Regeling
Verlaagd Tarief Collectieve Opwek (de Postcoderoosregeling). Er is sprake van mede-eigenaarschap
en een rendement ten gevolge van zelf opgewekte elektriciteit. Deelname staat open voor bewoners
en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting in de postcodegebieden 5211, 5212, 5221, 5222,
5223, 5224 en 5231 (de Postcoderoos).
Mocht de werving van leden in deze Postcoderoos onverhoopt tegenvallen, dan schakelt de
coöperatie terug naar een propositie op basis van de SDE+-regeling. Bij het gebruikmaken van deze
regeling is deelname niet langer gebonden aan de postcoderoos: alle Bosschenaren of zelfs alle
Nederlanders kunnen dan deelnemen aan de coöperatieve windmolen. Deelnemen is dan meer een
financieel product.
Aanvankelijk dacht de coöperatie in de ledenvergadering van 12 december te moeten besluiten of er
werd doorgegaan met het werven van leden op basis van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) of dat er
gebruik wordt gemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) heeft de coöperatie echter tot 30 januari 2018 de tijd gegeven om
deze beslissing te nemen. Het besluit om al dan niet verder te gaan met de RVT-regeling wordt
genomen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 29 januari 2018.

De eerste algemene ledenvergadering van coöperatie BWW op 12 december 2017:
(Tekst loopt door onder de foto)

BWW zoekt helpende handen
Coöperatie BWW zoekt ook actieve leden die willen helpen de coöperatie uit te bouwen. Er hebben
zich tijdens de ledenvergadering al heel wat vrijwilligers gemeld, maar meer helpende handen zijn
welkom. Vooral in de nog op te richten werkgroep Omgeving en werkgroep Ledenwerving.
Aanmelden als vrijwilliger bij de coöperatie kan via vrijwilligers@bosschewindmolenwest.nl
Stand van zaken vergunning
De omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden is verleend door de gemeente ’sHertogenbosch. De aanvraag, de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning en de bijlagen
lagen vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 ter inzage. Klik hier om op de
website van de gemeente ’s-Hertogenbosch daar meer over te lezen.
In deze periode kon beroep worden ingesteld tegen de definitieve beschikking. Er zijn 7
beroepschriften ingediend. Deze worden behandeld tijdens de zitting van de rechtbank Oost-Brabant
die gepland is op 23 januari 2018.
Ontheffing Wet natuurbescherming
Verder besloten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 1 augustus 2017 een
ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen voor het windpark. De aanvraag, het
besluit en de bijbehorende stukken van de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming
lagen zes weken ter inzage, van 2 augustus 2017 tot en met 12 september 2017.

Er zijn bezwaren ingediend tegen deze ontheffing en op 20 november 2017 zijn deze bezwaren
behandeld tijdens een hoorzitting van de hoor- en adviescommissie van de provincie. Deze
commissie zal Gedeputeerde Staten adviseren hoe om te gaan met de ingediende bezwaren. Hierna
zal Gedeputeerde Staten een beslissing nemen over de ingediende bezwaren.
Vragen en contact
We hopen u met deze nieuwsbrief goed 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),
coöperatie Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

