
Eerste Ledenbijeenkomst VERBAB 

30 juni 2021

19:30 uur, het Veerhuis - Bokhoven




Agenda

• Opening


• Vaststellen agenda


• Mededelingen


• Achtergronden windpark de Gelderse Waard


• Achtergrond / motivatie oprichting VERBAB


• Aanleiding


• Wat hebben we al gedaan?


• Volgende stappen


• Rondvraag


• Sluiting



Achtergronden windpark de Gelderse Waard

• Klimaatakkoord - een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 
2050.


• Nationaal Programma Regionale Energie Strategie


• 30 RES Regio’s


• Regio Hart van Brabant (definitief REKS bod)


• Regio Noordoost Brabant (inpassingsstrategie Bokhovense polder)


• Gemeente Heusden (Kadernotitie)


• Gemeente ’s-Hertogenbosch


• RWE
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Achtergronden windpark de Gelderse Waard
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• Directeur NPRES - Ik begrijp uw zorgen en wij zijn als Nationaal Programma 
Regionale Energie Strategie van mening dat het belangrijk is dat er ook over de 
regiogrenzen heen afstemming en participatie plaats kan vinden. Wij proberen 
regio’s te stimuleren om bovenregionaal verbinding te zoeken. Wij kunnen dit echter 
niet verplichten.


• Gemeente Heusden - Mart van der Poel


• Citaat bijeenkomst Well / Ammerzoden:

,,Op dit moment zijn er meer initiatiefnemers met plannen voor andere locaties in de gemeente Heusden. RWE is snel maar  
het is bij ons niet wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Het liefst willen we alle windplannen gezamenlijk beoordelen en  
dan een keuze maken. Waarschijnlijk doen we dat aan het einde van dit jaar, maar ik sluit ook niet uit dat het later wordt. Het  
kan zijn dat de gemeenteraad deze ‘hete aardappel’ over de verkiezingen heen wil tillen.” 

Uitzicht is géén criterium. 

Het is fijn om hier te zijn en goed om jullie zorgen te horen. Mocht echt duidelijk worden dat de gezondheidseffecten groter  
zijn dan tot nu toe werd aangenomen, dan zullen we daar zeker rekening mee houden.”



Achtergronden windpark de Gelderse Waard
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• RWE principeverzoek

ashoogte van 119 meter, een rotordiameter van 117 
meter en een tiphoogte van 177,5 meter

Rietvelden

De Gelderse Waard

Gelderse Waard Rietvelden

Mast hoogte 164 119

Rotor diameter 150 117

Tip hoogte 239 177,5

Opbrengst in miljoen Kwh 83,3 38,6



Achtergrond / motivatie oprichting VERBAB

• Wijze van informatievoorziening


• Beschermd dorpsgezicht Bokhoven


• Cultuurhistorische argumenten


• Eerdere ervaringen (5e baan Schiphol)


• Argumenten die niet geblokkeerd worden door bovenliggende richtlijnen 
vanuit de centrale overheid / Europese wetgeving e.a.


• Geen protesten of acties maar dialoog

1/3 Aanleiding
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De vereniging heeft ten doel om het dorp Bokhoven, alsmede het 
omliggende gebied, zodanig te beschermen en te doen beschermen, te 
beheren en te doen beheren, te ontwikkelen en te doen ontwikkelen, te 
gebruiken en te doen gebruiken, dat de aanwezige cultuurhistorische, 
landschappelijke, natuurlijke en milieuwaarden in stand blijven en waar 
mogelijk worden verhoogd.
 
In dit doel wordt het dorp en het omliggende gebied van Bokhoven 
bedoeld. Het omliggende gebied strekt zich uit over de zichtlijnen naar de 
noord-westelijke Maasoevers en de zuidelijk gelegen polders, alsmede de 
zichtlijnen naar de omliggende dorpskernen (Hedikhuizen, Well, 
Ammerzoden, Hedel, Engelen, Vlijmen en Haarsteeg).

Doelstelling VERBAB



Achtergrond / motivatie oprichting VERBAB
2/3 Wat hebben we al gedaan?

• Brief aan de NPRES, respectievelijke RES’en, Gemeenten Heusden en ’s-Hertogenbosch met 
afschrift aan het Brabants Dagblad gezamenlijk met BREB


• Afstemming BREB


• Bijeenkomst RWE


• Bijeenkomst Wel - ontmoeting Mart van der Poel


• Contact met Dorpsraad Ammerzoden


• Contact met bewoners Hedikhuizen


• Opstellen concept Statuten VERBAB


• Ledenwerving (93 personen / 54 huishoudens)



Achtergrond / motivatie oprichting VERBAB
3/3 Volgende stappen?

• Invullen bestuursfuncties VERBAB


• VERBAB naar formele status (statuten, notaris, KvK, bankrekening)


• Uitnodigen wethouder Mart van der Poel


• Uitnodigen wethouder Mike van der Geld


• werkgroep Kadernotitie


• werkgroep definitief REKS bod


• werkgroep alternatieve oplossingen


• Bestuursvergadering - advies vanuit werkgroepen


• Volgende ledenvergadering


• Agenda B&W / raadsvergaderingen Heusden ( voorbereiden inspreken / zienswijzen)



Rondvraag & Sluiting


