13 november 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. Voor wie geïnteresseerd is in Bossche Windmolen Delen (BWD’s):
de klok begint te tikken.
BWD’s: flinke besparing op stroomrekening
Op 5 september 2017 is de verkoop van Bossche Windmolen Delen (BWD’s) begonnen. Inwoners,
kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van Windpark De Rietvelden worden door aankoop
van BWD’s mede-eigenaar van de coöperatieve windmolen die coöperatie Bossche Windmolen West
(BWW) als onderdeel van het windpark gaat bouwen.
Bossche inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit de omgeving van Windpark De Rietvelden
hebben nog tot 12 december 2017 de tijd om BWD’s te kopen en zo flink te besparen (zo’n 40%) op
hun stroomrekening. Alleen als er voldoende BWD’s zijn verkocht, is het mogelijk voor coöperatie
BWW om van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek (in de volksmond:
postcoderoosregeling) gebruik te maken. Alleen door gebruik te maken van deze regeling is een
besparing van ongeveer 40% procent op de stroomrekening mogelijk.
Het alternatief is een coöperatieve windmolen op basis van de SDE+ regeling. Dat betekent echter
een langere terugverdientijd voor de leden van de coöperatie, doordat het een minder aantrekkelijk
model is. Bovendien zorgt de postcoderoosregeling ervoor dat de leden van de coöperatie
daadwerkelijk mede-eigenaar worden en dat de groene stroom die hun gezamenlijke windmolen
opwekt ook echt aan hen geleverd wordt.
Inloopavonden over BWD’s
Coöperatie BWW organiseert wekelijks inloopavonden over de Bossche Windmolen Delen. Wie
interesse heeft in deelname, maar nog wel vragen heeft, kan op deze inloopavonden alle vragen
stellen. Ook is het mogelijk om ter plekke in te schrijven voor BWD’s.
De inloopavonden zijn op:





Dinsdag 14 november, 19.00 tot 22.00 uur, sociaal cultureel centrum De Helftheuvel,
Helftheuvelpassage 115 in ’s-Hertogenbosch.
Woensdag 15 november, 19.00 tot 22.00 uur, wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3 in
’s-Hertogenbosch.
Maandag 20 november, 19.00 tot 22.00 uur, Bij Katrien, Triniteitstraat 19 in ’sHertogenbosch.
Woensdag 22 november, 20.00, De Engelenburcht, De Heuvel 18 in ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie staat ook op de website van coöperatie BWW.

Inwoners, kleine bedrijven en verenigingen uit het groene gebied op onderstaande plattegrond
kunnen Bossche Windmolen Delen kopen.
(Tekst loopt door onder de illustratie)

Gebiedsfonds en Werkgroep Omgeving Windmolens
Als de windmolens van Windpark De Rietvelden er staan, wordt er ook een gebiedsfonds ingericht.
De besteding hiervan wordt in samenspraak met de omgeving van het windpark bepaald.
Gesprekken daarover worden gevoerd in de Werkgroep Omgeving Windmolens. Op 27 september
2017 is deze werkgroep voor het eerst bijeengekomen. Meer informatie over het gebiedsfonds en
een verslag van deze eerste bijeenkomst kunt u lezen op de website van Windpark De Rietvelden.
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.

