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Engelen / Bokhoven, 5 juni 2021


Geachte dames en heren,


Via informele weg hebben wij kennis moeten nemen van de planontwikkeling “Windpark Gelderse 
Waard”. Tot op zekere hoogte dragen wij initiatieven die bijdragen aan de energietransitie een 
warm hart toe en wij lezen uit de verslaglegging van RWE dat de initiatiefnemers de intentie 
hebben om op een gedegen wijze het project invulling geven. 


De tot nu toe geïnformeerde groep van belanghebbenden is beperkt tot de inwoners van de 
gemeenten binnen de RES Hart van Brabant en dat verbaast ons in hoge mate omdat de 
voorgenomen locatie voor de plaatsing van de windturbines ligt op de uiterste gemeentegrens 
Heusden - ’s-Hertogenbosch en daarmee op de grens tussen de RES Hart van Brabant en RES 
Noordoost Brabant. Bovendien op een afstand van 850 meter van de bebouwing van Bokhoven.


Wij doen daarom aan de initiatiefnemers en de gemeente Heusden een dringende oproep om de 
informatieverstrekking te verbreden en een actieve betrokkenheid van de RES Noordoost Bra-
bant, de Bestuursraad Engelen Bokhoven en bewoners in het “Bossche grensgebied” op te 
zoeken. Daarbij verwijzen wij naar de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op 
Land waaraan RWE zich heeft geconformeerd, alsmede het (participatie-)advies van het RIVM.


Vooruitlopend op een hernieuwde dialoog laten de Bestuursraad Engelen Bokhoven en Vereniging 
Bescherming Authentiek Bokhoven weten dat er o.a. zorgen zijn over de afstand tot ons dorp en 
onze inwoners, de onevenredige (over)last voor Bokhoven en de landschappelijke veranderingen 
waarbij de zogenaamde kijkvensters die kenmerkend zijn voor het beschermd dorpsgezicht 
Bokhoven worden verstoord.


Wij kijken met vertrouwen uit naar een uitnodiging voor een deelname aan een bredere dialoog in 
het kader van “Windpark Gelderse Waard”.


Hoogachtend,


Bestuursraad Engelen Bokhoven	 	 	 Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven
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