
Informatiebijeenkomst 

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, gemeente Maasdriel

8 juli 2020
Frenkel Beerens



Programma
1. Welkom
2. Aanleiding 
3. Klimaatopgave
4. Procedure 
5. Gesprek aan thematafels

De avond eindigt om 20:00 uur



Aanleiding   
 College heeft besloten de ruimtelijke procedure te starten voor het 

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen
 Windpark met ontmantelplicht

 30 jaar na onherroepelijk worden Bestemmingsplan

 Drie windturbines:
 Max. 220 meter hoog (tiphoogte)
 Max. 150 meter rotordiameter

 Windpark is 50% lokaal eigendom
 Betekenisvolle participatie 



Klimaatopgave 
 Klimaatakkoord

 Regionale Energiestrategie:
 Duurzaam opwekken en besparen
 Van het gas af, meer elektra

 Iedere gemeente eigen opgave 

 Burgerwindpark wekt voor ca. 10.000 huishoudens duurzame 
energie op en levert een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling 



Verschillende fasen
Voorbereiding 

• Principebesluit Raad, juni 2019
• Bevoegdheid overdragen aan 

gemeente, januari 2020
• Toepassen coördinatieregeling 

Raad, april 2020
• Vormvrije MER-beoordeling 

college, juni 2020
• Overeenkomst tussen partijen, 

college, juni 2020

Procedure  

• Collegebesluit start procedure, 30 
juni 2020

• Informatiebijeenkomst 8 juli 
(fysiek & digitaal)

• Ter inzage vanaf 5 augustus- 15 
september: zienswijzen

• Informatiebijeenkomst 2 
september (fysiek & digitaal)

• Behandeling zienswijzen
• Besluitvorming:

• College: oktober
• Commissie: 25 november
• Raad: 10 december

• Besluit vergunningen: december

Beroep   
• Publicatie besluiten: december ’20
• Start beroepsprocedure raad van 

state
• Gedurende 6 weken kunnen 

belanghebbenden beroep instellen 
bij de Raad van State

• Behandeling Raad van State
• Uitspraak 

Op de te nemen besluiten worden voorbereid cf. de coördinatieregeling 
Op de nemen besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing 

Uitvoering    

• Definitieve windturbinekeuze
• Voorbereiding bouw
• Realisatie windpark
• In exploitatie nemen 



Procedure  
 Vooravond van de start van de procedure 
 Besluiten worden gecoördineerd voorbereid
 Ontwerpbesluiten liggen ter inzage vanaf 5 augustus t/m 15 

september (6 weken) 
 Iedereen kan zienswijze indienen

 Per Post: Gemeente Maasdriel, Postbus 10000, 5330GA Kerkdriel 
 Per e-mail: info@maasdriel.nl
 O.v.v. zienswijze Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

 Bestuur neemt zienswijzen mee in afweging definitieve besluitvorming 
december.

mailto:info@maasdriel.nl


5 thematafels  
Dialoog per tafel:

Tafel 1: bestemmingsplan / procedure / gemeente 
Tafel 2: natuuronderzoek 
Tafel 3: participatie 
Tafel 4: locatie van de windturbines
Tafel 5: geluid, slagschaduw, externe veiligheid

De bijeenkomst eindigt om 20:00 uur
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