12 juni 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. Vanaf vandaag (maandag 12 juni 2017) ligt namelijk de ontwerpbeschikking en aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het windpark zes weken ter inzage.
Volgende stap voor het windpark
Op 9 mei nam de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch met een meerderheid – 28 vóór en 10 tegen het raadsvoorstel over het windpark aan. Daarmee is besloten dat er geen verklaring van geen
bedenkingen nodig is.
Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie heeft vervolgens onlangs de vergunning voor het
windpark aangevraagd. Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan de vergunning te
verlenen en heeft daarom een ontwerp-beschikking opgesteld. Deze ligt nu ter inzage tot en met 24
juli 2017.
Stukken inzien en mogelijkheid tot zienswijzen
Vanaf vandaag tot en met 24 juli kan iedereen die dit wil de stukken inzien en eventueel een
zienswijze indienen over deze ontwerp-beschikking. Het college van Burgemeester en Wethouders
betrekt de ingediende zienswijzen bij de verdere besluitvorming over de vergunningsaanvraag. Naar
verwachting wordt het besluit hierover eind augustus van dit jaar genomen.
Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch is hierover een nieuwsbericht met meer
informatie geplaatst, klik daarvoor hier.
Alle officiële stukken zijn hier te vinden, op de website van de gemeente. Daar staat ook beschreven
hoe een zienswijze kan worden ingediend.
Herinnering: Open Winddag
Tot slot wijzen wij u graag nog op de Open Winddag die op zaterdag 17 juni bij windmolen
Treurenburg in ’s-Hertogenbosch wordt gehouden. Meer informatie daarover vindt u hier. Tijdens de
Open Winddag kan de bestaande windmolen worden bekeken, maar is het ook mogelijk om
toelichting te krijgen op en vragen te stellen over windpark De Rietvelden. Mocht u mensen kennen
die de Open Winddag graag willen bezoeken; zij zijn uiteraard ook van harte welkom.
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.

