Verslag klankbordgroep 3 juni 2020
Locatie: Groene Huis, Zaltbommel
Aanwezig: Pieter, Wendela, Astrid (digitaal), Hans, Jorick, Jan (verslag) en Desirée
Afwezig: Antony, Paul, Fritz, John, Eltjo, vertegenwoordiger Natuurwacht Bommelerwaard
Agenda en conceptverslag
1. Kennismaken en voorstelrondje
Iedereen stelt zich voor en geeft aan vanuit welk perspectief ze aanwezig zijn bij de
•
klankbordbijeenkomst.
o Pieter en Wendela zijn direct omwonenden in Hoenzadriel. Ze zijn nieuwsgierig naar de
ontwikkelingen rond het Windpark. Ze vinden het van belang dat er vanuit het Windpark
een bijdrage geleverd wordt aan het verbeteren van de leefbaarheid en met name de
groenbeleving in Hoenzadriel. Daarnaast willen ze graag aandacht voor praktische
aspecten voor direct omwonenden tijdens de bouw.
o Astrid 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.
o Jorick: planoloog en vergunningenspecialist Green Trust, houdt zich bezig met
projectmanagement en coördinatie van het Burgerwindpark.
o Hans: adviseur vanuit Coöperatie Bommelwaar voor het burgerwindpark. Werkzaam bij
P2 in Rossum en als expert op gebied van windenergie verbonden bij het traject.
o Jan: 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).
o Desirée: lid Coöperatie Bommelerwaar en houdt zich met name bezig met de invulling van
de participatie rondom het Burgerwindpark (vrijwilliger).
Door een samenloop van omstandigheden is een aantal deelnemers die zich had opgegeven
niet aanwezig. Actie: op korte termijn nieuwe klankbordbijeenkomst plannen.
2. Klankbordgroep
Na een korte introductie van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, wordt ingegaan op de rol van
•
participatie in het traject en het doel van de klankbordgroep. Zie voor meer informatie de
Powerpoint hierover.
Deze eerste bijeenkomst is vooral gericht op voorstellen, toelichting van de status van het
•
Burgerwindpark en de rol van de klankbordgroep.
Er is behoefte aan aandacht voor de voordelen die het heeft om deel te nemen aan de
klankbordgroep. Door deelname aan de klankbordgroep kan advies worden gegeven over
ontwikkelingen mbt het Burgerwindpark, zoals de sociale en financiële participatie. Daarnaast
kan meer achtergrondinformatie worden verkregen over besluiten. Ook zullen deelnemers aan
de klankbordgroep als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe ontwikkelingen mbt
het Burgerwindpark.
Inhoudelijke vragen die zijn gesteld, zijn waar dat kan beantwoord. Maar een aantal vragen zal
•
een andere keer aan bod komen of via email beantwoord. Vragen waar de deelnemers een
antwoord op hopen te krijgen door deelname aan de klankbordgroep zijn onder andere:
- Wanneer realisatie?
- Hoe zit het met de organisatie achter het windpark, samenwerking tussen ideëel en
commercieel maar hoe liggen de verhoudingen en zeggenschap, kortom met wie hebben
we te maken.
- Wat heeft de gemeenteraad van Maasdriel op 24 mei j.l. goedgekeurd?
- Wat is de rol van de gemeente Maasdriel.

•

•

- Samenhang met windparken Zaltbommel en 's- Hertogenbosch?
- Opbrengsten ten gunste van inwoners?
- Slagschaduw?
- Geluidsniveau t.o.v. A2?
- Doorgangswegen tijdens bouw, hoe lang worden de wegen in de bouwtijd afgesloten?
- Kan met deelname aan de klankbordgroep worden bereikt dat er struinroutes worden
ontwikkeld bij Hoenzadriel? Het dorp ligt aan de Maas maar er is geen mogelijkheid om
door de uiterwaarden te struinen. De grondeigenaren hebben het land met prikkeldraad
afgezet tot aan de rivier.
Afgesproken wordt:
o Actie: De projectgroep zal bovenstaande vragen waar dat kan individueel beantwoorden
via de email. Andere vragen zullen op de agenda van de klankbordgroep worden gezet.
o Actie: Astrid gaat na bij de gemeente wat de status is en eventuele mogelijkheden zijn om
bij Hoenzadriel een Klompenpad te ontwikkelen.
Tips voor meer deelnemers aan de klankbordgroep:
Hang een oproep op bij de Boxhof in Velddriel
•
Benader de eigenaar van de Boxhof
•
Acties: ophangen oproep in de Boxfhof en eigenaar benaderen.

3 Status ontwikkeling windpark
Jorick ligt de status toe. Zie voor meer info de Powerpoint.
•
4 Bespreken eerste opzet informatiebijeenkomst gemeente in juli 2020
Niet aan toegekomen
•
5 Rondvraag
De locatie van deze sessie is in het Groene Huis, Zaltbommel. Dat wordt als erg ver ervaren en
•
een mogelijke drempel voor nieuwe deelnemers. Bestaat er een mogelijkheid om de sessie te
organiseren in de Boxhof of in Gelre's end?
Het Groene Huis is een locatie van de Coöperatie die vrij beschikbaar is hiervoor. Maar als de
afstand een drempel is, dan zal de volgende sessie dichterbij worden gepland.
Actie: volgende klankbordgroep dichterbij plannen, bijvoorbeeld bij de Boxhof of Gelre's end.

