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Status Burgerwindpark A2 Lage Rooijen / Omgeving  
                                  1 december 2020 

 

Initiatief kleinschalig Burgerwindpark 

In 2017 zijn Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust een samenwerking aangegaan om 
op de locatie Lage Rooijen direct ten oosten van de A2 een kleinschalig Burgerwindpark 
te realiseren. Dit initiatief is samengebracht in een principeverzoek aan de gemeente 
Maasdriel voor planologische medewerking. Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van 

Maasdriel hier positief op gereageerd.  
 
Samen met de gemeente Maasdriel en de omgeving is sinds dat moment gewerkt aan de 
verdere ontwikkeling van dit Burgerwindpark. In april 2020 nam de gemeenteraad een 

positief besluit over het toepassen van de coördinatieregeling. Dit betekent dat de 
verschillende vergunningaanvragen tegelijkertijd behandeld worden. Op 30 juni besloot 
het college dat de ruimtelijke procedure voor het Burgerwindpark kon starten.  
 
Verloop zienswijze procedure 
In de periode van 5 augustus tot en met 15 september 2020 hebben het ontwerp 
bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking 
ontheffing Wet natuurbescherming gelijktijdig ter inzage gelegen.   
 
Gedurende diezelfde periode konden belangstellenden een zienswijze indienen tegen 
de ontwerpbesluiten.  
 
Tijdens deze periode zijn er vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. Twee 

bijeenkomsten op 8 juli en twee bijeenkomsten op 2 september 2020. In verband met de 
covid19-maatregelen waren twee van de vier bijeenkomsten digitaal georganiseerd.  
 
De afgelopen periode hebben de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland de 

zienswijzen met behulp van de omgevingsdienst en andere deskundigen beantwoord.  
De zienswijzen gaven geen aanleiding tot aanpassing van de genoemde besluiten. Op 27 
oktober jl. heeft het college besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen.    
 
Bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld 
Op 11 november jl. besprak de commissie Ruimte het voorstel. En op 25 november 2020 
heeft de gemeenteraad het voorstel behandeld en besloten het bestemmingsplan vast 
te stellen.  In aansluiting hierop heeft het college de Omgevingsvergunning voor 
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen aan ons als initiatiefnemers verleend.  
 
Aangezien de coördinatieregeling van toepassing is,  publiceert de gemeente Maasdriel 
gelijktijdig vier besluiten. Het gaat om: 
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1. het besluit van de raad om het bestemmingsplan vast te stellen (25 november 

2020) 

2. het besluit van het college om de Omgevingsvergunning af te geven (26 novem-

ber 2020) 

3. het besluit van het Waterschap om de Watervergunning af te geven (25 november 

2020) 

4. het besluit van Gedeputeerde staten om de ontheffing Wet natuurbescherming af 

te geven (18 november 2020) 

 
De besluiten worden binnenkort gepubliceerd. Na publicatie hiervan kan hiertegen 
beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Beroep instellen kan alleen gedaan 
worden door belanghebbenden voor zover zij ook een zienswijze hebben ingediend. 
Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd door de gemeente.  Elk van de 
hierboven genoemde besluiten wordt onherroepelijk als er geen beroep wordt 
aangetekend of als de Raad van State zich heeft uitgesproken over een mogelijk beroep.  
 
Beoogde start 2023 

Als alles voor de wind gaat, start de bouw van het Burgerwindpark in 2023 en zou het 
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen vanaf eind 2023 operationeel kunnen zijn*.  
 
* Dit is een voorlopige planning onder voorbehoud. Niet alleen de situatie rondom het 

COVID-19 virus, maar ook andere zaken (bijvoorbeeld een beroepsprocedure bij de Raad 
van State) kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.  
 
Participatie 

Het eigenaarschap voor Burgerwindpark A2 Lage Rooijen ligt voor 50% bij   
Coöperatie Bommelerwaar. Door middel van een lidmaatschap bij Coöperatie Bomme-
lerwaar kan de omgeving mede-eigenaar zijn van het Burgerwindpark.  
 

Afgelopen periode hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden om de omge-
ving te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van het Burgerwindpark. Zo zijn 
er huiskamergesprekken gevoerd met direct omwonenden, er zijn (vanwege Corona) di-
gitale bijeenkomsten georganiseerd vanuit het initiatief en er zijn flyers, advertenties en 
dergelijke verspreid in de gemeente Maasdriel, Empel en Maaspoort. 

 
In een actieve klankbordgroep worden de ontwikkelingen met betrekking tot het Bur-
gerwindpark besproken. De klankbordgroep wordt bemenst door zowel direct omwo-
nenden, als deelnemers uit andere kernen van Maasdriel (bv Ammerzoden en Hedel) 

en ’s-Hertogenbosch (Maaspoort). Ook de Natuurwacht Bommelerwaard is vertegen-
woordigd in de klankbordgroep. Dit laatste heeft geleid tot de intentie om samen met 
de Natuurwacht Bommelerwaard en andere partners een werkgroep op te richten met 
als doel duurzame maatregelen te realiseren voor dassen en kleine marterachtigen. Ook 
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is vanuit de klankbordgroep een werkgroep ontstaan om een ‘klompenpad’ te realiseren 
langs het gebied. Daarnaast heeft de klankbordgroep advies gegeven over de participa-
tie-uitgangspunten.  

 
Komende periode zullen we de omgeving betrekken bij het verder uitwerken van het 
participatieplan, de financiële participatie en het vervolgtraject. Meer informatie over 
participatie en ons participatieplan, vindt u via onze website. 
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