
Beknopt verslag Ledenbijeenkomst VERBAB - 30 juni 2021 - 19:30 uur 
bij het Veerhuis.


Aanwezig: 35 leden


• Opening 

Welkomstwoordje en toelichting. Inmiddels hebben zich 94 personen /   
55 huishoudens opgegeven als lid van de vereniging. 

• Vastellen agenda 

 Voorgestelde agenda wordt gevolgd. Geen wijzigingen. 

• Mededelingen 

 Een aantal leden heeft zich voor de bijeenkomst verontschuldigd. 
   

• Achtergronden windpark de Gelderse Waard 

Allereerst werd een toelichting gegeven over de uitgangspunten en 
organisatorische aspecten van de energietransitie. De organisatorische 
gelaagdheid introduceert een grote complexiteit en bemoeilijkt 
onderlinge communicatie en mogelijkheid tot inspraak. De geplande 
lokatie voor de windturbines bevindt zich op de grens tussen de 
gemeenten Heusden en ’s-Hertogenbosch en tegelijkertijd op de grens 
tussen RES Noodoost Brabant en REKS Hart van Brabant. De onderlinge 
afstemming blijkt in de praktijk slecht en partijen wijzen naar elkaar voor 
wat betreft de coördinatie van hun initiatieven (zie beantwoording 
Directeur NPRES en citaten van wethouder Mart van der Poel alsook het 
geluidsfragment (MP3) uit een recente raadsvergadering).  

• Achtergrond / motivatie oprichting VERBAB 

◦ Aanleiding 

  Aanleiding voor het opzetten van de vereniging was het gebrek aan 
  communicatie vanuit de verantwoordelijke partijen (zie brief). 

◦ Wat hebben we al gedaan? 

  Zie slide, behoeft geen nadere toelichting. 

◦ Volgende stappen 



Acties staan vermeld op de een na laatste slide. Ten aanzien van 
de werkgroepen het volgende: 

Werkgroep Kadernotitie wordt getrokken door Rick Bomans. Ieder 
die zich aangetrokken voelt tot dit onderwerp kan zich bij Rick 
melden via WG-Kadernotitie@VERBAB.NL 

Werkgroep REKS wordt getrokken door Eldert van Herk. Ieder die 
een bijdrage wil doen aan deze werkgroep kan zich melden via 
WG-REKS@VERBAB.NL  

Werkgroep Alternatieve oplossingen heeft nog geen trekker maar 
wel toezeggingen voor bijdragen van o.a. Harvey Daal en Jos 
Hendrikx. Wil je aan deze werkgroep toegevoegd worden meld je 
dan via WG-Alternatieven@VERBAB.NL  

Terugkoppeling vanuit de werkgroepen en het bestuur doen we 
door gebruik te maken van email enquetes (surveymonkey). Deze 
keuze maken we om snelle tussentijdse afstemming te bevorderen.  

Na toelichting op de volgende stappen, volgde een stemming over 
de doelstelling van de vereniging en het doorrollen van de 
informele vereniging naar een formele vereniging (en daarmee het 
verkrijgen van de status rechtspersoon). Het voorstel daartoe werd 
met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Buiten de agenda om vroeg Sylvia van Manen aandacht voor de 
gezondheidsaspecten die worden geïntroduceerd door het gebruik van 
windturbines en pleitte voor om deze eveneens als tegenargument te hanteren 
vanuit de vereniging. 

Er volgde een discussie, waarbij de initiatiefnemers erop wijzen dat zij er juist 
voor kiezen om de gezondheidsargumenten niet te gebruiken totdat de WHO 
en het RIVM hun aanbevelingen / richtlijnen wijzigen. De regio’s en gemeenten 
volgen deze aanbevelingen / richtlijnen op en wijzen daarom ieder 
tegenargument af als deze buiten de vermelde veiligheidsmarges vallen. 
Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet.  

Han van den Hoff brengt nog in dat hij verwachtte dat de vereniging zich in 
bredere zin zou inzetten. Het initiatief voor het opzetten van de vereniging is 
inderdaad ingegeven door de ontwikkelingen rondom de windturbines, maar de 
vereniging wil haar doelstelling zeker invulling geven door andere onderwerpen 
die de authenticiteit van Bokhoven bepalen aandacht te geven. Te denken valt 
aan het behoud van de biologische boomgaard. 
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De vergadering besluit uiteindelijk bij stemming tot oprichting van de 
vereniging en onderschrijven van de doelstellingen.  

• Rondvraag  

 Geen 

• Sluiting 

 


