
 

 

 
 

 
Nieuwsbrief Burgerwindpark A2 Lage Rooijen/Raadsleden   

                                 18 juni 2020  

 
 
Geacht raadslid,  
  
Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van ons 
Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Speciaal voor u als raadslid hebben we de belangrijkste 
informatie, die voor u relevant is, geselecteerd. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de 
raadleden en burgercommissieleden van de gemeente Maasdriel. 
 
Ons Burgerwindpark heeft op 11 juni de ontheffing voor de wet natuurbescherming ingediend 
bij de provincie Gelderland. Op 12 juni is de Omgevingsvergunning aangevraagd bij de 
gemeente Maasdriel. Meer weten? Klik hier: 
<https://windparklagerooijen.nl/nieuws/2020-06-16-bwpa2lr-heeft-vergunningsaanvraag-
gedaan> . 
 
Het college van B&W Maasdriel heeft op 9 juni 2020 besloten dat het participatieplan kan 
worden gebruikt als kader voor de verdere uitwerking van de participatie. Meer weten? Klik 
hier: 
<https://windparklagerooijen.nl/nieuws/2020-06-16-participatieplan-bwpa2lr-is-kader-voor-
participatie> . 
 
Green Trust en Coöperatie Bommelerwaar hebben een BV opgericht voor de verdere 
ontwikkeling van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Gelijktijdig zijn Tijmen Keesmaat vanuit 
Green Trust en Jan Voskamp vanuit Coöperatie Bommelerwaar als bestuurders benoemd. 
Meer weten? Klik hier: 
<https://windparklagerooijen.nl/nieuws/2020-06-16-green-trust-en-cooperatie-bommelerwaar-
hebben-bv-opgericht-voor-bwpa2lr> . 
 
Op 25 juni organiseren wij in de Boxhof te Velddriel de 2e bijeenkomst van de 
klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee en adviseert. De focus ligt op die zaken die 
binnen het huidige plan nader kunnen worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld de sociale 
aspecten voor de omgeving of de invulling van de financiële participatie. Uiteraard kan ook 
digitaal worden deel genomen. 
 
Op 30 juni organiseren wij in het Groene Huis in Zaltbommel een informeel overleg met 
raadsleden over de ontwikkelingen rondom Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Inmiddels 
hebben bijna alle partijen toegezegd met een vertegenwoordiger aanwezig te zijn. 
 
Op 8 juli aanstaande organiseert de gemeente Maasdriel een fysieke en een digitale 
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Hierin wordt door de wethouder de ontwerpfase 
aangekondigd. Met deze bijeenkomst wil de gemeente bereiken dat de omgeving zo goed 
mogelijk wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen. Dit is belangrijk want vanaf 5 augustus 
zal naar verwachting de zienswijze procedure starten. Zie voor meer informatie: link (website 
gemeente Maasdriel). Deze informatiebijeenkomst is bedoeld ter voorbereiding van de 
zienswijze procedure. Uiteraard gaat de bijeenkomst alleen door bij een positief besluit door 
het college over de anterieure overeenkomst, bestemmingsplan en omgevingsvergunning. 
 
Op 5 augustus start naar verwachting de zienswijzeprocedure, tot 15 september kunnen 
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zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Maasdriel. Volg de website van gemeente 
Maasdriel voor meer informatie. 
 
 
Heeft u vragen, stel deze dan via: info@windparklagerooijen.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mayke Donkers, Jan Voskamp en Desirée Hubers-Van den Bergh  
 
 
 
 
Locatie burgerwindpark ten oosten van de A2 nabij afrit Kerkdriel 
 
 

 
 
 

 
 


