Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgeving Windmolens van Windpark De Rietvelden
Datum:
23 juni 2020
Begintijd:
21.00 uur
Eindtijd:
22.30 uur
Locatie:
Via Zoom vanwege maatregelen tegen coronavirus
Aanwezig (geanonimiseerd uit privacyoverwegingen):
•
•
•
•
•
•

Vertegenwoordiger wijkraad Maaspoort
Vertegenwoordiger wijkraad West
Vertegenwoordiger bestuursraad Engelen Bokhoven
Vertegenwoordiger coöperatie Bossche Windmolen West
Vertegenwoordiger gemeente ’s-Hertogenbosch
Vertegenwoordiger Pure Energie

Verslag:
Na een voorstelronde en toelichting op de stand van zaken rond het windpark en het
omgevingsfonds, wordt er met name gesproken over de samenstelling van de werkgroep. Ondanks
een uitnodiging veertien dagen geleden en herhaling daarvan, doen weinig organisaties en
omwonenden mee aan dit overleg. Dat kan te maken hebben met de lange periode tussen dit
overleg en het vorige (september 2017), maar kan er ook mee te maken hebben dat met name het
omgevingsfonds nog niet bekend en concreet is of nog andere oorzaken hebben, zoals liever niet via
een videovergadering overleggen. Meer mensen zullen geïnteresseerd zijn als er wordt gesproken
over concrete besteding van het fonds, is de verwachting.
Ook is een discussiepunt welke organisaties en personen betrokken moeten zijn hierbij. Hoe moet
bijvoorbeeld worden omgegaan met direct omwonenden? Wie wordt wel uitgenodigd, wie niet en
op basis waarvan? Kaders daarvoor zijn er nu niet, al biedt de NWEA-handleiding participatie
handvatten hiervoor waarin een representatieve vertegenwoordiging van belang is. Specifieke kaders
voor de werkgroep en het omgevingsfonds zijn nu lastig op te stellen met de beperkte groep. Ook
wordt de vraag gesteld – zonder deze te kunnen beantwoorden - hoelang en hoe vaak moet worden
geprobeerd mensen en organisaties te betrekken als zij niet reageren op uitnodigingen. De
aanwezigen van de twee wijkraden en de bestuursraad geven aan te willen zoeken naar wijkgenoten
die zich voor de werkgroep willen inzetten. Het overleg concludeert dan ook dat er nog goed voor de
Werkgroep Omgeving Windmolens moet worden geworven.
Verder is aangegeven dat er onder inwoners behoefte is aan basisinformatie: waar komt het
windpark, wanneer wordt het gebouwd, wat gaan zij ervan merken?
Daarnaast is gesproken over de waarborggroep die in oprichting is. Die heeft als hoofdtaak het
bewaken van de leefbaarheid tijdens realisatie en vooral als het windpark er staat en treedt daarvoor
in overleg met de initiatiefnemers van het windpark. De aanwezigen van de twee wijkraden en de
bestuursraad gaven aan persoonlijk geen interesse te hebben in deelname aan deze waarborggroep,

maar wel te willen zoeken naar wijkgenoten die zich ervoor zouden willen inzetten. Ook bij deze
waarborggroep is een representatieve vertegenwoordiging van belang.
Acties:
In het overleg is geconstateerd dat dit een soort opstartoverleg is: na lange tijd is er weer overleg en
vanuit dit overleg is het goed om vervolgacties op te pakken. Deze worden hieronder samengevat:
1. Er wordt door BWW en Pure Energie informatie gedeeld met aanwezigen over het windpark
en de stand van zaken, zodat bewoners kunnen worden geïnformeerd. Met name wijkraad
West heeft hier behoefte aan.
2. BWW en Pure Energie maken een verslag dat naar alle aanwezigen en genodigden voor deze
bijeenkomst gaat.
3. Wijkraad West zoekt naar inwoners uit de wijk die hierbij betrokken willen zijn. Daartoe
neemt de wijkraad zelf actie, maar er is ook eerder interesse geweest van inwoner
[GEANONIMISEERD], betrokken bij een actiegroep tegen het windpark. Hem wordt gewezen
op zoektocht van de wijkraad en hem wordt door BWW en Pure Energie voorgesteld contact
op te nemen met de wijkraad voor overleg hierover.
4. Er moeten kaders komen voor het omgevingsfonds, zodat het concreter wordt voor de
omgeving waaraan dit kan worden besteed. Voorbeelden van andere omgevingsfondsen
kunnen daarbij helpen. BWW en Pure Energie gaan kaders opstellen en stemmen dit af met
de werkgroep.
5. Er moeten twee communicatieplannen komen die ook in deze volgorde worden uitgevoerd:
1. Basisinformatie over het windpark bij zoveel mogelijk omwonenden bekend maken.
2. Het omgevingsfonds bekend maken bij zoveel mogelijk omwonenden.
BWW en Pure Energie maken deze communicatieplannen. Hieraan wordt werving voor de
werkgroep gekoppeld.
In het najaar wordt breed gecommuniceerd over het windpark.
6. In september 2020 volgt een nieuw overleg van deze werkgroep.

