28 januari 2019
Nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de stand van zaken van Windpark De Rietvelden
in ’s-Hertogenbosch.
Datum zitting bij Raad van State is bekend
De beroepen die zijn ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor Windpark De
Rietvelden worden op 3 april 2019 behandeld op een zitting bij de Raad van State (RvS). Deze
openbare zitting begint om 10.00 uur in het gebouw van de RvS in Den Haag. De RvS geeft aan het
dossier grondig te hebben bestudeerd en dat tijdens de zitting het accent er daarom op ligt dat de
betrokken partijen vragen van de staatsraden beantwoorden.
Uitspraak in principe zes weken na zitting
De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden
verlengd door de RvS. We houden u hiervan op de hoogte.
Aanleiding: uitspraak rechtbank Oost-Brabant
De aanleiding voor deze zitting bij de RvS is de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 5 maart
2018. De rechtbank zette een streep door windmolen 4, omdat deze volgens de rechtbank niet tot
een cluster van windmolens op een bedrijventerrein hoort. Het besluit over de overige windmolens
heeft de rechtbank in stand gelaten. Verschillende partijen, waaronder Raedthuys Pure Energie als
houder van de omgevingsvergunning, zijn in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak en daardoor
dient de zaak op 3 april 2019 bij de RvS.
Meer hierover leest u in onze nieuwsberichten van 6 maart 2018 en 17 april 2018.
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.

