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Aan: 

De hoofdbewoner 
Kooiheuvelweg 14 
5334NX Velddriel 

Onderwerp:    

• Eenmalige vergoeding voor direct omwonenden Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 
• Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst direct omwonenden Burgerwindpark en      

andere geïnteresseerden 

 

3 februari 2021 

 

Geachte hoofdbewoner, 

 

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan behoud van de 
natuur en schonere lucht. Door middel van het realiseren van 3 windmolens die 10.000 huishoudens 
van duurzame stroom kunnen voorzien, wordt hieraan bijgedragen. Daarnaast ligt het eigenaarschap 
van het Burgerwindpark voor 50% bij de omgeving, door middel van een lidmaatschap bij Coöperatie 
Bommelerwaar. De opbrengst van het Burgerwindpark zal dus voor 50% ten goede komen aan de 
omgeving! Daarnaast richten wij een Burgerwindparkfonds op, waarin jaarlijks een bedrag wordt 
gestort ter verbetering van het gebied. Ook zijn er investeringsmogelijkheden voor de omgeving in 
het Burgerwindpark en is er een direct omwonendenvergoeding.  Graag lichten wij de direct 
omwonendenvergoeding toe in deze brief. 

Als direct omwonende (binnen 1 km) van het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, willen we u namelijk 
een eenmalige direct omwonendenvergoeding aanbieden. Dit windpark kan immers impact hebben 
op uw directe omgeving. 

De vergoeding mag door de direct omwonende vrijelijk worden besteed, maar is bedoeld voor het 
verduurzamen of verbeteren van de woning en kunt u dus bij voorkeur besteden aan 
duurzaamheidsmaatregelen. 

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de afstand van de windmolens tot de woning en wordt 
uitgekeerd aan de hoofdbewoner. Uw woning bevindt zich op meer dan 750 meter, maar minder 
dan 1000 meter. Met het College van B&W van de gemeente Maasdriel is afgesproken dat u recht 
heeft op een vergoeding van €2500,00. In de bijlage wordt aangegeven hoe is bepaald voor welk 
bedrag u in aanmerking komt. 

Het bedrag wordt verstrekt bij aanvang van de bouwwerkzaamheden. Hieronder wordt verstaan de 
start van graafwerkzaamheden ten behoeve van de fundering. Dit is naar verwachting in 2023. 
Uiteraard is deze planning onder voorbehoud.  
Om het bedrag te kunnen ontvangen hebben wij de volgende gegevens van u nodig: Naam, adres en 
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bankrekeningnummer. Wilt u dit doorgeven via: info@windparklagerooijen.nl of via adres: 
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V., Stationsweg 6, 6861 EG Oosterbeek 
 

Graag attenderen wij u op de digitale informatiebijeenkomst die we speciaal voor direct 
omwonenden en andere geïnteresseerden organiseren. Deze vindt plaats op donderdag 25 februari 
om 19.00 uur tot 20.30 uur en zal online plaatsvinden. Aanmelden kan door een email te sturen 
naar info@windparklagerooijen.nl . Na aanmelding ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst. 

Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Voor meer informatie over 
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen ga naar www.windparklagerooijen.nl. Mocht u nog vragen hebben, 
dan horen wij het graag via info@windparklagerooijen.nl. 

We hopen u (digitaal) te zien de 25e! 

Met vriendelijke groet, 

Jan Voskamp en Tijmen Keesmaat 

 

Bijlage: Verdeling direct omwonendenvergoeding 
De verdeling van de middelen van de direct omwonendenvergoeding is als volgt: 

• Woningen op minder dan 550 meter afstand: €5.000,00 

• Woningen op meer dan 550 meter, maar minder dan 750 meter: €3.500,00 

• Woningen op meer dan 750 meter, tot maximaal 1000 meter: €2.500,00 
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