10 mei 2017

Nieuwsbrief over windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken rondom windpark De
Rietvelden in 's-Hertogenbosch. Het gaat in deze nieuwsbrief onder meer over het besluit van de
gemeenteraad over het windpark en een interessante bijeenkomst op 16 mei.
Inleidend verzoek tot referendum
Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief heeft recent een inwoner van ’s-Hertogenbosch een
inleidend verzoek om een referendum over het raadsvoorstel voor het windpark ingediend.
Gisteravond (9 mei 2017) nam de gemeenteraad eerst hier een besluit over; dit inleidend verzoek is
niet ingewilligd. Dat betekent dat er geen referendum komt. Na dit besluit besloot de gemeenteraad
over het voorstel voor het windpark.
Meerderheid steunt windpark
Een meerderheid van de gemeenteraad – 28 stemmen vóór en 10 stemmen tegen - besloot
gisteravond geen bedenkingen te hebben tegen windpark De Rietvelden. Hiermee heeft de
gemeenteraad het licht op groen gezet voor het college van Burgemeester en Wethouders om de
vergunning voor het windpark te verlenen.
De complete vergadering van de gemeenteraad van gisteravond zal hier terug te kijken zijn. Daar
vindt u ook alle officiële stukken behorende bij het besluit.
Een korte video (iets langer dan twee minuten) die de vergadering van gisteravond samenvat, kunt u
hier zien.
Het vervolg
Dit betekent niet dat de bouw van de windmolens direct kan beginnen. Het besluit van de
gemeenteraad houdt in dat het college van Burgemeester en Wethouders de procedure kan
beginnen om de benodigde vergunning te verlenen.
Raedthuys Pure Energie zal nu de vergunning voor het windpark aanvragen bij de gemeente.
Vervolgens legt het college eerst een ontwerp-vergunning ter inzage. Iedereen die wil, heeft
vervolgens zes weken de tijd om met een zienswijze hierop te reageren.
De ter inzage legging van de ontwerp-vergunning wordt officieel aangekondigd door de gemeente.
Het college van Burgemeester en Wethouders betrekt vervolgens de ingediende zienswijzen bij de
verdere besluitvorming over de vergunningsaanvraag.
Praat mee op 16 mei
Op dinsdag 16 mei organiseert het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) een ronde tafelgesprek over
energienetwerken. "De gemeente Den Bosch beschrijft in haar Energietransitie-programma 20162020 haar plannen om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te worden, en in 2050 zelf alle
energie in de stad duurzaam op te wekken", zegt BAI. "Dit is een hele opgave, met behoorlijke
ruimtelijke implicaties." De komst van windmolens is een dergelijke ruimtelijke implicatie.
Windmolens zijn een verandering in de leefomgeving en er zijn inwoners die daar kritisch tegenover
staan – ook bij windpark De Rietvelden.

Op 16 mei organiseert BAI over dit bredere thema dus een gesprek. Iedereen die hierin interesse
heeft, is welkom. "Hoe gaan we als stad deze doelen halen? Waar kunnen we energie opwekken, en
waar kunnen we juist besparen? De vraag rijst wat de ruimtelijke impact van klimaatambities
eigenlijk is en hoe we daarmee omgaan", aldus BAI over de bijeenkomst van 16 mei. Meer hierover
leest u hier.
Joep Mol van coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) – een van de initiatiefnemers van
windpark De Rietvelden – doet mee aan dit ronde tafelgesprek. Meer informatie over BWW vindt u
overigens hier.
René van Genugten van Energie Coöperatie 073 doet ook mee aan het ronde tafelgesprek en zal
vooral ingaan op de noodzaak van de energietransitie in ’s-Hertogenbosch.
Tevens is Matthijs Oppenhuizen van duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie hierbij
aanwezig.
Wie met hen in gesprek wil over windpark De Rietvelden, is van harte uitgenodigd om op 16 mei
deze bijeenkomst te bezoeken en hen daar te spreken. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in het
Koudijskafé (Tramkade 26) in ’s-Hertogenbosch. Toegang is gratis.
Vragen en contact
We hopen u 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. 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.

