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Geachte leden van de raad,

Mijn naam is Tijmen Keesmaat, directeur van Green Trust, een bedrijf uit Oosterbeek dat is
gespecialiseerd in windenergieprojecten in Nederland en in het buitenland.
Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de geboden mogelijkheid om het initiatief voor het
Windpark Lage Rooijen kort toe te lichten. Wij vragen u planologische medewerking te verlenen
aan dit windpark.
Hierna zal ik kort ingaan op de vraag wie de initiatiefnemers zij, de locatie, de windturbines, de
ruimtelijke gevolgen, de opbrengst en participatie waarna ik zal afronden.
De initiatiefnemers
Green Trust en de Coöperatie Bommelerwaar uit Zaltbommel zijn de initiatiefnemers voor dit
windenergieproject.
De locatie
Het project betreft 3 windturbines aan de rand van de gemeente ten oosten van de A2 aan de
Hoenzadrielsedijk op ongeveer 1,6 km afstand van de kern Hoenzadriel. U kunt de ligging zien op
het kaartje dat u is toegestuurd.
De windturbines
De beoogde windturbines krijgen een ashoogte en rotordiameter van ongeveer 110 tot 140 meter.
Dit betekent dat de windturbines maximaal 165 tot 210 meter hoog zullen worden. Deze hoogte
wordt bereikt als de tip van een windturbineblad in de hoogste stand staat. Wij kunnen nu nog
niet aangeven wat de definitieve hoogte van de windturbines zal zijn, deze moet nog worden
bepaald. Dat geldt ook voor het type windturbine.
Windturbines hebben geen onbeperkte levensduur. Zij gaan ongeveer 25 tot 30 jaar mee. Daarna
worden ze afgebroken.
De ruimtelijke gevolgen
Al met al zullen deze drie windturbines een behoorlijk ruimtelijke impact zullen hebben, daar draai
ik niet omheen. Maar gezien de afstand tot de bebouwde omgeving (minimaal 1,6 km) en het feit
dat het park uit maximaal drie windturbines zal bestaan is deze impact naar onze mening
acceptabel. We wijzen er daarbij op dat de voorgenomen locatie voldoet aan alle wettelijke eisen
als het gaat om de aan te houden afstanden tot woningen, natuurgebieden en risicovolle
installaties. Daarnaast voldoet deze locatie aan het provinciale beleid. De windturbines liggen
volgens de provinciale omgevingsvisie in het gebied “Windturbines mogelijk”. Dit betekent dat de
provincie op voorhand geen belemmeringen ziet voor windenergie op deze locatie.
De opbrengst
Het voorgenomen Windpark Lage Rooijen zal groene stroom gaan produceren. Het windpark zal
circa 7.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Deze zal de huishoudens bereiken via het
onderstation Zaltbommel. Deze heeft voldoende capaciteit daarvoor.
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Participatie
Participatie achten wij zeer belangrijk. Wij hechten veel waarde aan een open en transparant
proces. Zo zullen diverse bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Hierbij worden
omwonenden of andere belanghebbenden geïnformeerd over het windpark/windenergie. Ook
kan een klankbordgroep worden ingesteld met daarin vertegenwoordigers uit de directe
omgeving en de Coöperatie Bommelerwaar.
Het initiatief past bovendien binnen de ambitie dat omwonenden kunnen meeprofiteren. Via de
deelneming van de Coöperatie Bommelerwaar zal een percentage van de energieproductie in
eigendom komen van de lokale omgeving (collectief burgerwindpark).
De Coöperatie Bommelerwaar wordt/kan eigenaar worden voor significant deel van het windpark
(bijvoorbeeld de helft van het windpark). De Coöperatie Bommelerwaar moet daarbij eigen
middelen inbrengen om dit (tegen een marktconforme vergoeding) te kunnen financieren. Hoe
meer inwoners lid worden van de Coöperatie Bommelerwaar, hoe groter het aandeel in het
windpark kan worden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van financiële participatie zodat
burgers kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark. Ook zijn wij van plan het
zogeheten Windparkfonds Lage Rooijen in te stellen. Dit Windparkfonds zal een deel van de
opbrengsten van het voorgenomen windpark bevatten. Hieruit kunnen projecten in het kader van
duurzaamheid, leefbaarheid of kleinschalige duurzame projecten ten gunste van de (lokale)
bevolking en maatschappelijke doeleinden worden gefinancierd. We verwachten dat jaarlijks een
bedrag van € 15.000,- tot € 35.000,- beschikbaar zal komen voor het Windparkfonds.
Tot slot
Windenergielocatie Lage Rooijen past in het nationale beleid en provinciale beleid en draagt bij
aan de doelstelling van 6.000 MW aan windenergie op land in 2020. Het kan echter niemand
ontgaan zijn dat de Nederlandse samenleving grote moeite heeft om de klimaatdoelen te halen.
Recent is bekend geworden dat het niet mogelijk is de broeikasgasemissies in 2020 met minstens
25% te reduceren. Tegen die achtergrond hoop ik dat u positief zal beslissen op ons verzoek
medewerking te verlenen aan het Windpark Lage Rooijen.
Ik dank u voor uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard van harte bereid
deze te beantwoorden.

