16 mei 2019
Nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken van Windpark De Rietvelden
in ’s-Hertogenbosch.
Uitspraak Raad van State uitgesteld
Op 3 april 2019 behandelde de Raad van State de beroepen die zijn ingesteld tegen de verleende
omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden op een zitting. Zoals gemeld in onze vorige
nieuwsbrief volgt de uitspraak van de Raad van State in principe zes weken na de zitting, maar is
uitstel van de uitspraak mogelijk. Onlangs liet de Raad van State weten dat de termijn waarbinnen de
uitspraak kan worden gedaan inderdaad met zes weken is verlengd.
Als de uitspraak is gedaan, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.
Eind juni inschrijving Bossche Windmolen Delen heropend
Vanaf eind juni 2019 kunnen alle Bosschenaren die nog geen lid zijn van coöperatie Bossche
Windmolen West (BWW) zich inschrijven voor de vernieuwde Bossche Windmolen Delen (BWD’s).
Door BWD’s te kopen, worden Bosschenaren mede-eigenaar van de coöperatieve windmolen die
onderdeel is van Windpark De Rietvelden. Samen wekken de leden van BWW daarmee lokaal
duurzame energie op en delen als mede-eigenaar in de opbrengst van de coöperatieve molen.
Lees meer hierover op de website van BWW.
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.

