Verslag 3e Klankbordgroep-bijeenkomst
8 oktober 2020
agenda voor deze bijeenkomst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennismaking en mededelingen
voortgang en planning
concept uitgangspunten participatie
bouw windmolens en tijdelijke voorzieningen (gastspreker)
resultaten onderzoek dassen
klompenpad (hoe wil de klankbordgroep bijdragen?)
rondvraag en planning volgende bijeenkomsten

Ad 1 Welkom en kennismaken:
Desirée heet alle deelnemers van harte welkom. Vooraf is een kennismakingsgesprek
gevoerd met 3 nieuwe leden van de klankbordgroep. Vanwege de Coronamaatregelen
houden wij vanavond een digitale bijeenkomst via Teams. Vandaag is er een gast aanwezig
namelijk Stan Reinders: windmolenspecialist bij Green Trust
De aanwezigen zijn:
Harry Kolman, voorzitter van Natuurwacht Bommelerwaard. Voor de 2e keer aanwezig. Hij
wil het liefst agenda-lid worden omdat zijn belangstelling met name uitgaat naar de
natuurbescherming rond het windpark.
Wendela bewoonster van Hoenzadriel, verleden keren ook aanwezig, vooral nieuwsgierig
naar wat er zich allemaal afspeelt rond de ontwikkeling van de molens.
Pieter Both, ook bewoner van Hoenzadriel, ook verleden keren aanwezig, sluit zich aan bij
de introductie van Wendela.
Corry en Win Boeren, wonen in Hoenzadriel
Paul Walgering vertegenwoordiger van de Wijkraad Maaspoort, woont aan de
Maasboulevard in Den Bosch.
Fritz Spliethoff, ook van de wijkraad Maaspoort
Ans Laheij is direct omwonende in Hoenzadriel
Anthony Venrooij woont in Hedel en is voorzitter van de ondernemersvereniging Hedel
Astrid Zweerus is beleidsadviseur Duurzaamheid bij de gemeente Maasdriel. Ze maakt geen
deel uit van de klankbordgroep, maar wil wel graag weten wat er speelt en kan waar nodig
verbinding maken met de gemeente.
Jorick Messink: planoloog en vergunningenspecialist bij Green Trust, houdt zich bezig met
projectmanagement en coördinatie van het Burgerwindpark.
Hans Kursten, adviseur vanuit Coöperatie Bommelwaar voor het burgerwindpark. Werkzaam
bij P2 in Rossum en als expert op gebied van windenergie verbonden bij dit
ontwikkelingstraject.
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Jan Voskamp: bestuurslid Coöperatie Bommelerwaar met als
portefeuille Windwinning. Verbindende schakel tussen de Coöperatie
en het Burgerwindpark en verantwoordelijk voor de lokale verankering van het
Burgerwindpark (vrijwilliger).
En Desirée Hubers: voorzitter van de Klankbordgroep en lid Coöperatie Bommelerwaar en
houdt zich met name bezig met de invulling van de participatie rondom het Burgerwindpark
(vrijwilliger).
Ad 2. De status en voortgang van het burgerwindpark wordt kort toegelicht. De
gemeenteraad van 25 november wordt heel belangrijk. Deze informatie is ook terug te lezen
op onze website www.windparklagerooijen.nl
Ad 3 bespreken uitgangspunten participatie
De presentatie uitgangspunten participatie wordt sheet voor sheet doorgenomen.
In grote lijnen kan de klankbordgroep instemmen met de uitgangspunten, wel enkele
kanttekeningen.
Pieter en Wendela pleiten er voor om bij het trekken van de cirkels voor de directomwonenden regeling de bewoners aan de Drielse Veldweg alleen in de kleinste cirkel
terecht te laten komen.
Graag wordt de kerngroep geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden van
Bommelerwaarstroom nu dit is ondergebracht bij Green Choice.
Er moet een betere uitwerking komen hoe het windparkfonds tot besluitvorming komt over de
bijdragen aan initiatieven. Ook is het niet duidelijk waarom het fonds in een
stichtingsstructuur wordt gegoten, kan dit niet als vereniging?
Vanuit ondernemerskring wordt opgemerkt dat het onderscheid tussen bewoner en
ondernemer niet duidelijk is.
Het zou goed zijn zodra dit vanwege corona weer kan om een informatie-bijeenkomst voor
bewoners te organiseren of in ieder geval een persbericht/ stukje in de krant vanuit de
gemeente.
De wijkraad Maaspoort wil ook graag meer informatie voor haar inwoners.
Ad 4 Stan houdt een presentatie over wat er allemaal komt kijken bij de bouw van de
windmolens. Vraag vanuit de klankbordgroep is om de omgeving van de molens wat groener
aan te kleden dan nu.
Ad 5 Toelichting aanvraag omgevingsvergunning en ontheffing wet natuurbeheer.
Harry Kolman heeft verleden keer gemeld dat de Marterwerkgroep van de Natuurwacht
Bommelerwaard heeft aangegeven dat er op betrekkelijk korte afstand van de windmolens
sprake is van een dassenburcht (om beschermingsreden wordt de locatie niet nader
aangegeven) in het buitendijks gebied. Hier moet bij de bouw van de molens rekening mee
gehouden worden. Naar aanleiding van deze melding is er vervolgonderzoek van Bureau
Waardenburg uitgevoerd.
Ad 6. Klompenpad.
Pieter heeft contact opgenomen met de Dorpsraad Velddriel om de mogelijkheid voor
aansluiting op hun initiatief te bespreken.
Er is een ambtenaar die dit onderwerp bij de gemeente beheert en dat is. Ilonka Soons van der Wal Medewerkster Ondernemersteam Bommelerwaard T: 0418 - 691 688
29479061 | E: isoons@bommelerwaard.nl. Jan zal contact met haar opnemen

| M: 06-

Agenda punt 7 de volgende bijeenkomst is op 9 december 2020.
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Adviezen klankbordgroep:
nr
201

datum
8-102020

advies
Uitgangspunten particpatie
Bij het trekken van de cirkels voor de directomwonenden regeling de bewoners aan de
Drielse Veldweg alleen in de kleinste cirkel
terecht laten komen.

status
opgevolgd

202

8-10-20

Groen om de windmolens

203

8-10-20

Informatiebijeenkomst voor bewoners of
persbericht in de krant

Inbrengen als
mogelijk project voor
Burgerwindparkfonds
Berichtgeving in de
krant

Status Actiepunten
nr
201

datum
8-10-20

actie
Bij verder invulling participatie:
- een betere uitwerking komen hoe het
windparkfonds tot besluitvorming
komt over de bijdragen aan
initiatieven
- helder maken wat het onderscheid is
tussen bewoner en ondernemer

status
tzt opvolgen

202

8-10-20

Uitleggen waarom het fonds in een
stichtingsstructuur wordt gegoten, kan dit
niet als vereniging?

opgevolgd, zie
antwoord hieronder

203

8-10-20

opgevolgd, zie
antwoord hieronder

204

8-10-20

Afspraak met Wijkraad Maaspoort ivm
behoefte aan meer informatie voor
bewoners Maaspoort
Informeren over de nieuwe mogelijkheden
van Bommelerwaarstroom nu dit is
ondergebracht bij Green Choice.

206

8-10-20

Klompenpad: afspraak met Ilonka Soons
over vervolg klompenpad.

we nog wachten op
het groene licht van
de
gemeente/provincie

deels opgevolgd,
zie hieronder

Ad actie 202 Waarom een fonds in stichtingsstructuur en niet als vereniging
Een vereniging heeft leden, een stichting niet.
Het beheer van een vereniging is veel bewerkelijker dan een stichting.
Een vereniging moet een Algemene Ledenvergadering hebben. Een stichting is om deze
reden doorgaans slagvaardiger dan een vereniging. Naar ons idee moet de energie van
bestuurders van het windparkfonds uitgaan naar het op een verantwoorde wijze uitgeven van
de opbrengst die elk jaar door de windmolens wordt gegenereerd. Het zal niet eenvoudig zijn
bestuurders te werven, als die bestuurders dan ook leden moeten werven en
ledenvergaderingen moeten organiseren dan is dit wellicht veel gevraagd. Wij zien het bij
onze coöperatieve vereniging, daar moeten we heel veel tijd steken in het raadplegen en
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binden van leden, dat is voor het doel van de coöperatie heel nuttig,
maar niet voor het doel van de windfondsstichting.
Ad actie 204 Informeren over de nieuwe mogelijkheden van Bommelerwaarstroom nu
dit is ondergebracht bij Green Choice.
Hoenzadriel zit idd niet in de postcoderoos van Hedel/Rossum (postcode 5334,
Velddriel overigens wel). Maar je kunt wel klant worden bij Greenchoice en als lid van
de coöperatie aanspraak maken op coöperatie korting.
Vanaf volgend jaar als Bommelerwaarstroom 2.0 onder de nieuwe postcoderoosregeling
uitgerold gaat worden, komen er andere ledenvoordelen, alleen hebben we die natuurlijk nog
niet helemaal scherp. We gaan nog na wat het betekent als je al klant bent van Green
Choice en tzt lid wordt van de Coöperatie en gebruik maakt van Bommelerwaarstroom.
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