Uitnodiging deelname klankbordgroep Burgerwindpark A2 Lage Rooijen
12 mei 2020

Beste omwonende1 van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen,
Wij hopen dat het goed met u gaat, ondanks de Coronacrisis. Afgelopen woensdag 6 mei hebben
wij een ‘online’ informatie- en dialoogsessie georganiseerd over het Burgerwindpark. Daarbij zijn
er allerlei informatieve filmpjes beschikbaar gesteld. Wij hopen dat hiermee de belangrijkste
vragen over het Burgerwindpark zo goed mogelijk zijn beantwoord. De filmpjes zijn overigens
nog steeds beschikbaar via www.windparklagerooijen.nl !
De volgende stap om de omgeving te betrekken is het starten van een klankbordgroep. De
beoogde samenstelling van deze klankbordgroep is zestien personen met vertegenwoordigers
uit de samenleving.
Rol klankbordgroep
De klankbordgroep wordt gevraagd mee te denken en ons te adviseren2. De focus ligt daarbij op
zaken die binnen het huidige plan nader kunnen worden ingevuld. Denk aan de sociale aspecten
voor de omgeving of de invulling van de financiële participatie. Zaken die onderdeel zijn van het
vergunningenproces, zoals de situering van de windturbines en de grootte en dergelijke, vallen
buiten de focus van de klankbordgroep. Maar indien gewenst geven we ook daaraan de nodige
aandacht.
De klankbordgroep heeft geen formele status in de procedures, maar haar inbreng wordt door
ons zeer serieus genomen. Alle vragen en adviezen worden door ons meegenomen en
beantwoord.
Met de klankbordgroep hopen we te bereiken dat:
• de omgeving een beter beeld krijgt van waarom bepaalde keuzen zijn gemaakt;
• meer draagvlak ontstaat voor het windpark;
• beter inzicht wordt verkregen over hoe (financiële) opbrengsten de meeste waarde kunnen hebben voor de omgeving;
• de projectgroep een beter beeld krijgt van wat er speelt in de omgeving.
Inmiddels hebben we diverse aanmeldingen ontvangen. Maar we vinden het ook erg belangrijk
dat er inbreng is vanuit de direct omwonenden (ongeveer twee personen).
Heeft u interesse? Geeft u zich dan op door een e-mail te sturen
naar info@windparklagerooijen.nl3. U kunt via dat e-mailadres ook uw vragen stellen. Een eerste
bijeenkomst vindt plaats op 3 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur. Uiteraard alleen als de
omstandigheden het toestaan.
Met vriendelijke groeten,
namens de initiatiefnemers,
Desirée Hubers, Jan Voskamp, Coöperatie Bommelerwaar
Jorick Messink, Green Trust Consultancy

Wij hebben deze brief verspreid onder alle direct omwonenden binnen 1 km rondom het beoogde Burgerwindpark.
Bij deze willen wij aangeven dat ook als u zitting neemt in de klankbordgroep, u het recht hebt om bezwaar te maken.
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U kunt zich ook aanmelden via de post: Coöperatie Bommelerwaar, Hogeweg 11, 5300 DA Zaltbommel.
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