17 april 2018

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. Raedthuys Pure Energie heeft besloten in hoger beroep te gaan
tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning.
Hoger beroep
Op 5 maart 2018 deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak over de beroepen die waren ingediend
tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden. De rechtbank stelt dat windmolen 4
niet behoort tot een cluster van windmolens. Windmolen 4 is de windmolen aan de Gemaalweg die
het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat.
Raedthuys Pure Energie heeft als houder van de vergunning besloten hiertegen in hoger beroep te
gaan bij de Raad van State. Het duurzame energiebedrijf is van mening dat windmolen 4 wél tot het
cluster behoort en wil daarom hierover graag een uitspraak van de Raad van State. Ook kan
Raedthuys Pure Energie niet uit de voeten met de formulering van het door de rechtbank opgelegde
voorschrift over ijsdetectie.
De vraag of windmolen 4 tot een cluster behoort, is relevant vanwege het beleid van de provincie
Noord-Brabant. Dat stelt dat windmolens in een cluster moeten staan op of direct aansluitend aan
een bedrijventerrein. In een brief voorafgaand aan de behandeling door de rechtbank Oost-Brabant
heeft de provincie aangegeven dat Windpark De Rietvelden – inclusief windmolen 4 – en de
bestaande windmolen Treurenburg een samenhangend cluster vormen.
Er komt op termijn een zitting bij de Raad van State vanwege het hoger beroep en daarna volgt een
uitspraak. Wanneer de zitting en uitspraak zijn gepland, is nu nog niet bekend. Zodra daar meer
duidelijkheid over is, melden we dat.
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.

