25 juli 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.
Vergunning lag ter inzage
Zoals gemeld in een eerdere nieuwsbrief, lagen vanaf maandag 12 juni 2017 de ontwerp-beschikking
en aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het windpark voor een periode van zes weken ter
inzage. Tot en met 24 juli 2017 konden hierop zienswijzen worden ingediend bij de gemeente ’sHertogenbosch.
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.
Alle bijbehorende officiële stukken zijn hier te vinden, op de website van de gemeente.
(Tekst loopt door onder de foto)
(Foto: impressie van Windpark De Rietvelden gezien vanaf de Noorderplas. Klik hier voor meer
impressies van het windpark)

Bossche Windmolen West
Coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) treft ondertussen alle voorbereidingen om de
coöperatieve windmolen als onderdeel van Windpark De Rietvelden te realiseren. Huishoudens en
kleine bedrijven in de omgeving van het windpark kunnen lid worden van de coöperatie en worden
zo gezamenlijk eigenaar van de windmolen.
BWW werkt nu aan een nieuwe huisstijl en website. De planning is om eind augustus de nieuwe
website te lanceren en dat dan ook de verkoop van Bossche Windmolen Delen (BWD) begint.
Bossche Windmolen Delen
Deze Bossche Windmolen Delen ontstaan doordat coöperatie BWW de windmolen opsplitst in
duizenden stukjes. Leden kopen één of meerdere BWD en hebben daarmee dan recht op een deel
van de stroom die de windmolen opwekt.
Een BWD kost eenmalig 190 euro en jaarlijks 8 euro onderhoudsbijdrage per aangeschaft deel. Leden
krijgen zo groene stroom van hun eigen windmolen. Afhankelijk van de hoeveelheid wind is dat per
BWD ongeveer 250 kWh per jaar.
Meer informatie hierover staat in de informatiefolder die BWW heeft gemaakt. Klik hier om deze te
lezen.
Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met BWW. Klik hier voor de website of stuur
een mail naar info@bosschewindmolenwest.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief van BWW kan via nieuwsbrief@bosschewindmolenwest.nl
Vragen en contact
We hopen u goed 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, 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),
Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

