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Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van ons
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en nodigen wij u uit voor twee informatie- en
dialoogbijeenkomsten. Daarover later in deze nieuwsbrief meer! Deze nieuwsbrief is bedoeld
voor alle geïnteresseerden in Maasdriel, Empel, Maaspoort en Zaltbommel.
Wat is burgerwindpark A2 Lage Rooijen?
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is een beoogd windpark dat zal bestaan uit drie windmolens
langs de A2 nabij afrit Kerkdriel. De hoeveelheid stroom die wordt opgewekt heeft de omvang
van het (huidige) stroomverbruik van meer dan 70% van alle (circa 10.000) huishoudens in de
gemeente Maasdriel! Eigenaarschap van dit burgerwindpark ligt voor 50% bij de omgeving
(Coöperatie Bommelerwaar), waarmee de opbrengsten ten goede komen aan de omgeving.
Tevens draagt het initiatief bij aan de taakstelling van provincie Gelderland om 55% CO2reductie in de productie van hernieuwbare energie in 2030 te behalen. Doordat deze
windmolens ook zichtbaar zullen zijn vanuit Empel en Maaspoort, worden naast Maasdriel, ook
deze wijken bij de participatie betrokken.
Stand van zaken onderzoeken
Er is inmiddels onderzoek naar onder andere geluid, externe veiligheid en slagschaduw
uitgevoerd. De resultaten worden nu getoetst door de gemeente Maasdriel. Ook is er opdracht
gegeven voor aanvullend natuuronderzoek. Een LiDAR onderzoek naar windsnelheid en
windrichting is afgerond en heeft inzicht gegeven in de opbrengst van de windwinning.
Radar(verstorings)onderzoek is uitgevoerd door TNO. We wachten nog op de definitieve
uitkomsten.
Uitnodiging Informatie- en dialoogbijeenkomsten: 23 maart en 1 april!
We willen u graag op de hoogte brengen en houden van alle ontwikkelingen. Daarom
organiseren we op 23 maart een informatiemarkt in de Boxhof aan de Voorstraat 71 in Velddriel
waarbij u van harte welkom bent om al uw vragen te stellen. Daarnaast besteden we door middel
van een dialoogtafel aandacht aan de dialoog, zodat we kennis kunnen nemen van eventuele
bezwaren, wensen en belangen. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk inzicht te krijgen in
de wensen van de omgeving.
Het is een inloopbijeenkomst tussen 16.00 tot 20.00 uur en u hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Er zijn geen centrale presentaties, dus u kunt komen wanneer u wilt. We zullen
informatie verschaffen over de impact van windmolens zoals slagschaduw en geluid, maar ook
over hoe u mee kunt profiteren van het project. Ook is er informatie over de
(natuur-)onderzoeken die nu lopen. Neem gerust uw kinderen mee, we zorgen ervoor dat er ook
voor hen iets te doen is!
Op 1 april organiseren wij een 2e informatiemarkt in Sociaal Cultureel Centrum ‘De Schans’ aan
de Troelstradreef 160 in Maaspoort aan de overzijde van de Maas. Deze informatie- en dialoog
bijeenkomst heeft dezelfde opzet en vindt plaats van 17.00 tot 20.30 uur.
Participatie
De ontwikkeling van het windpark is lokaal verankerd. 50% van het eigendom is in handen van
gebiedscoöperatie Bommelerwaar. Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft
van dit project. Naast het verduurzamen van de omgeving, vloeit ook een deel van de opbrengst
terug naar de omgeving. Daar zijn diverse manieren voor, die we graag samen met de omgeving
uitwerken. Daarnaast willen we de omgeving natuurlijk goed op de hoogte houden op inhoud en
proces en waar het kan rekening houden met de wensen uit de omgeving.
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Er is een klankbordgroep in oprichting die zal bestaan uit verschillende belanghebbenden met
diverse belangen. Deze klankbordgroep adviseert gedurende het hele project. De inbreng zal
zeer serieus worden genomen, maar heeft geen formele status.
Tijdens de informatie- en dialoogbijeenkomsten kunt u zich opgeven voor de klankbordgroep.
Meer informatie over participatie en de klankbordgroep in het bijzonder, krijgt u tijdens de
informatie- en dialoogbijeenkomsten.
Planning
Afgelopen zomer (2019) besloot de gemeente Maasdriel positief op ons principeverzoek.
Sindsdien werken we samen met de gemeente om het burgerwindpark planologisch mogelijk te
maken. Het is de bedoeling dat we voor de zomer de aanvraag voor een omgevingsvergunning
gaan indienen. Hieronder een overzicht van de planning:
Datum
februari

Wat
Indienen participatieplan bij de gemeente. We trekken hierin samen met de
gemeente en andere stakeholders op om te onderzoeken hoe zeggenschap,
rendement en eigendom bij een zo groot mogelijk aantal huishoudens uit de
omgeving terecht komt.

maart

Inleveren van een aanmeldnotitie vormvrije MER bij de gemeente. De
gemeente (college) zal dan medio april een besluit nemen.
Informatie en dialoog bijeenkomst Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Meer
info in deze nieuwsbrief.

23 maart
1 april
half april
16 april

april-mei

20 april
juni

15 juni
7 juli

Informatie en dialoog bijeenkomst Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Meer
info in deze nieuwsbrief.
De vormvrije Milieu Effect Rapportage (MER) wordt half april voorgelegd aan
het college ter besluitvorming of negatieve milieu effecten op voorhand
kunnen worden uitgesloten of dat een MER moet worden doorlopen.
Een besluit over het toepassen van de coördinatieregeling
(coördinatiebesluit) zal op 16 april in de raad worden genomen. Hiermee kan
de gemeenteraad besluiten om verschillende procedures die noodzakelijk
zijn voor de vergunningverlening, gezamenlijk te doorlopen. Voor Lage
Rooijen gaat dat met name over de coördinatie in het
bestemmingsplanproces en de omgevingsvergunning.
In het geval gekozen wordt om de gecoördineerde procedure toe te passen,
kan de aanvraag voor de vergunningen nog in april/mei worden ingediend.
Een ontwerpbeschikking op de Omgevingsvergunning zal gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
Klankbordbijeenkomst burgerwindpark
College kan het besluit nemen om het ontwerpbestemmingsplan en de
ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning ter inzage te leggen voor
zienswijzen. De feitelijke inzagelegging is in dat geval voorzien vanaf 5
augustus
Klankbordgroep burgerwindpark A2 Lage Rooijen
Informatieavond van de gemeente in gemeentehuis Maasdriel waarin de
ontwerpfase wordt aangekondigd
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5 aug – 15
sept
1 september
12 oktober

Zienswijze procedure. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.
Informatieavond van de gemeente over de ontwerpfase
Klankbordgroep Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

10 december Na afloop van de zienswijzetermijn zal het college de zienswijzen beoordelen
en onderzoeken of deze aanleiding zijn om het bestemmingsplan als dan niet
gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan Burgerwindpark A2
Lage Rooijen en college over afgifte omgevingsvergunning burgerwindpark
A2 Lage Rooijen. Daarna start de beroepsprocedure
14 december Klankbordgroep Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Wie zijn de initiatiefnemers?
Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van het
windpark.
Coöperatie Bommelerwaar kent u waarschijnlijk inmiddels. Deze gebiedscoöperatie van
bewoners uit de Bommelerwaard bestaat nu drie jaar. Het doel van Bommelerwaar is om de
Bommelerwaard te verduurzamen. Bommelerwaar wil dat de overstap naar schone energie voor
iedereen bereikbaar wordt en dat de lasten en lusten van de energietransitie meer in evenwicht
worden gebracht. Zodat juist de inwoners voordeel hebben van het verduurzamen van de
omgeving en mee kunnen doen. Winst die gemaakt wordt, wordt gebruikt om de
Bommelerwaard te versterken.
Green Trust is een bureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van
wind- en zonprojecten. Energie veranderen, dat is het doel van Green Trust. Zij werken aan de
transitie van conventionele energie naar duurzame energie door het realiseren van zon- en
windenergieprojecten in binnen- en buitenland.
Ik heb nog vragen
Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze stellen via info@windparklagerooijen.nl.
Wilt u als eerste op de hoogte blijven van de plannen van Windpark Lage Rooijen? Ga dan naar
www.windparklagerooijen.nl en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Marlous Nooi, Jan Voskamp en Desirée Hubers-Van den Bergh
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