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Nieuwsbrief Burgerwindpark A2 Lage Rooijen / Raadsleden  
                                  6 april 2020 

Geacht raadslid, 
 
Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van ons Burgerwindpark A2 
Lage Rooijen. Speciaal voor u als raadslid hebben we de belangrijkste informatie die voor u relevant is 
geselecteerd. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een online informatie- en dialoogbijeenkomst. Daarover 
later in deze nieuwsbrief meer! Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de raadsleden van de gemeente Maasdriel. 
 
Coördinatieregeling 
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 het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen gaat 
dat met name over de coördinatie in het bestemmingsplanproces en de omgevingsvergunning. Dit zorgt voor 
een goede onderlinge afstemming van de verschillende procedures waardoor het voor belanghebbenden 
inzichtelijker wordt en men maar met één loket te maken heeft voor het indienen van zienswijzen of bezwaren. 
Voor ons als initiatiefnemers én voor de gemeente zelf geeft dit ook duidelijkheid en wordt voorkomen dat 
verschillende procedures achter elkaar gaan lopen waardoor er pas veel later duidelijkheid komt over het wel 
of niet kunnen doorgaan. Door de procedures op elkaar af te stemmen bespaar je zowel op kosten als tijd. 
Overigens is de van toepassing verklaring van de coördinatieregeling ook een voorwaarde van de provincie 
Gelderland voor het overdragen van het bevoegd gezag. 
 
Onderzoeken & planning 
De onderzoeken naar onder andere geluid, externe veiligheid en slagschaduw zijn inmiddels uitgevoerd. De 
resultaten worden nu getoetst door de gemeente Maasdriel. Ook is er aanvullend natuuronderzoek gedaan. 
Een LiDAR onderzoek naar windsnelheid en windrichting is afgerond en heeft inzicht gegeven in de opbrengst 
van de windturbines. Binnenkort zal een aanmeldnotitie met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling bij de 
gemeente worden ingeleverd inclusief alle bijbehorende onderzoeken. Het College kan hierover eind 
mei/begin juni een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Begin juni kan het ontwerpbestemmingsplan worden 
opgeleverd waarna een ontwerpbesluit door het Collega kan worden genomen. Over de vaststelling van het 
definitieve bestemmingsplan besluit de Raad (volgens de huidige planning op 10 december). 
 
Ondersteuning door provincie Gelderland 
In deze fase moet er veel geïnvesteerd worden in het noodzakelijk onderzoek om het burgerwindpark 
mogelijk te maken. Voor financiering van deze kosten heeft coöperatie Bommelerwaar een beroep gedaan 
op de regeling voorfinanciering ontwikkelkosten windenergie bij de provincie Gelderland. Gezien de hoogte 
van het provinciaal krediet moet deze nog door GS goedgekeurd worden. Het moment waarop dit staat 
gepland is 28 april as. Daarnaast is een voucher voor De Groeiversneller Energie aangevraagd bij OostNL 
(werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en 
Overijssel). Deze voucher is inmiddels aan ons toegekend.  
Bij beide aanvragen is onze deskundigheid, budget en aanpak door deskundigen van de provincie beoordeeld 
én akkoord bevonden. Dat geeft vertrouwen in de solide basis van de ontwikkelingsaanpak van ons windpark.  
 
Participatieplan & omgevingsdialoog  
Het concept-participatieplan wordt volgende week besproken in de projectgroep van initiatiefnemers, 
gemeente, omgevingsdienst en provincie. En wordt daarna in definitieve vorm aangeboden aan het college.  
Wij lichten het participatieplan in overleg met het college graag aan u toe.   

http://www.windparklagerooijen.nl/
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Ons participatieplan is ontwikkeld in een werkgroep van Green Trust en Bommelerwaar. Daarna 
gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van de Coöperatie Bommelerwaar en aangescherpt in een 
interactieve workshop met leden van Coöperatie Bommelerwaar op 18 december 2019.  
Op 10 februari is het concept-plan aangeboden aan de projectleider van de gemeente, de heer Beerens.  En 
op 12 maart met korte toelichting aan wethouder van Hoften en ambtelijk opdrachtgever mevrouw Zweerus, 
tijdens een kennismakingsgesprek. Op 20 maart is het plan besproken in een informele meeting met 
gemeenteraadsleden en partijleden uit alle geledingen, met uitzondering van de VVD, die vanwege ziekte niet 
kon deelnemen. De ontvangen input heeft geleid tot een bijgesteld plan dat we graag aan het college willen 
aanbieden.  
 
Omdat wij door 3 ondernemers uit de directe omgeving van het beoogde windpark benaderd zijn met de 
vraag om te kunnen participeren in het windpark willen we hier ook aandacht in het participatieplan aan 
besteden. Bij de omgevingsdialoog op 6 mei willen we ook deze groep graag bedienen en mogelijkheden 
verder uitwerken. 
 
Samen met de omwonenden, gemeente, klankbordgroep en andere belanghebbenden, willen we verder 
invulling geven aan dit participatieplan. Het participatieplan komt ook online op onze website: 
Bommelerwaar.nl 
 
Uitnodiging online Informatie- en dialoogbijeenkomst: 6 mei aanstaande! 
Vanwege Corona hebben we onze fysieke informatiebijeenkomsten moeten afgelasten. In de plaats daarvan 
zullen we in ieder geval een online informatie- en dialoogbijeenkomst organiseren. Deze zal plaatsvinden op 
6 mei aanstaande en heeft het karakter van een (digitale) inloopbijeenkomst. U krijgt multimediale informatie, 
maar er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de verschillende aanwezige experts.  Tussen 17.00 
en 20.00 uur bent u van harte welkom. Meer informatie volgt nog. Maar u bent natuurlijk vrij om dit moment 
alvast in uw agenda te reserveren. 
 
Klankbordgroep 
Een klankbordgroep is in oprichting en 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 online informatie- en dialoogbijeenkomst, maar ook nu al kunnen geïnteresseerden zich opgeven 
voor de klankbordgroep. Dat kan door een email te sturen naar: info@windparklagerooijen.nl  
 
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 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% CO2-reductie 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. 
 
Wie zijn de initiatiefnemers? 
Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van het windpark. 

http://www.windparklagerooijen.nl/
https://www.bommelerwaar.nl/
mailto:info@windparklagerooijen.nl


 

 

Nieuwsbrief raadsleden gemeente Maasdriel, 6 april 2020                  
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen           www.windparklagerooijen.nl                                                               

Coöperatie Bommelerwaar kent u waarschijnlijk inmiddels. De coöperatie bestaat bijna vier jaar en heeft 200 
leden voornamelijk bewoners maar ook enkele ondernemers uit ons gebied en heeft een zonnedak 
gerealiseerd en diverse zonnedaken (o.a. Hedel en Rossum) in voorbereiding. 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 onze 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 Burgerwindpark A2 Lage Rooijen? Ga dan naar 
www.windparklagerooijen.nl en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mayke Donkers, Jan Voskamp en Desirée Hubers-Van den Bergh 
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