3 augustus 2017

Nieuwsbrief over Windpark De Rietvelden
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken van Windpark De
Rietvelden in ’s-Hertogenbosch. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben
namelijk een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming verleend.
Ontheffing Wet natuurbescherming
Met name wanneer windmolens in werking zijn, kunnen vogels en vleermuizen sterven door de
windmolens. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de dieren er tegenaan vliegen. Er is daarom onderzocht
hoeveel vogels en vleermuizen zullen sterven door de komst van Windpark De Rietvelden. De
uitkomst daarvan is dat het aantal sterfgevallen zeer beperkt zal zijn. Het is minder dan één procent
van het normale sterftecijfer. Het voortbestaan van de populaties in het gebied komt dan ook op
geen enkele manier in gevaar door de windmolens.
Toch mogen er strikt formeel volgens de wet helemaal geen dieren worden gedood door windmolens
of andere ingrepen van mensen. Daarom heeft Raedthuys Pure Energie voor Windpark De Rietvelden
een ontheffing van enkele verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming aangevraagd.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 1 augustus 2017 besloten deze
ontheffing te verlenen.
(Tekst loopt door onder de foto)
(Foto: Impressie van Windpark De Rietvelden gezien vanaf het viaduct over de A59. Op de voorgrond
staat de bestaande windmolen Treurenburg en daarachter de meest noordelijk gepositioneerde van
de beoogde vier nieuwe windmolens. Klik hier voor meer impressies van het windpark)

Vogels en vleermuizen
De ontheffing geldt voor een aantal vogelsoorten:








Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Visdief
Wilde eend
Kievit

Verder geldt de ontheffing voor de gewone dwergvleermuis.
Stilstandsvoorziening voor vleermuizen
Voor de vleermuizen wordt een speciale maatregel genomen: op bepaalde momenten wordt de
vierde windmolen stilgezet. Deze zogeheten stilstandsvoorziening zorgt ervoor dat het aantal
vleermuizen dat sterft door de windmolen zeer sterk afneemt.
De vierde windmolen is de meest noordelijke molen, aan de zijde van Dieskant. Klik hier voor een
plattegrond waarop de posities van de beoogde windmolens staan aangegeven.
Deze stilstandsvoorziening bestaat uit een voorziening die in werking is tussen 1 mei en 1 november,
tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst wanneer sprake is van de
volgende omstandigheden:




de temperatuur is boven 12 graden Celsius en
de windsnelheid is kleiner dan 5 meter per seconde ter hoogte van de rotor en
er vindt geen neerslag plaats.

Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken van de verleende ontheffing van de Wet
natuurbescherming liggen zes weken ter inzage, van 2 augustus 2017 tot en met 12 september 2017.
Klik hier om de stukken te kunnen lezen.
Vragen en contact
We hopen u goed zo te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van windpark De Rietvelden.
Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over Windpark De Rietvelden in het algemeen
kunnen worden gemaild naar info@windparkderietvelden.nl
Mocht u mensen kennen die zich nog niet hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief maar wel
interesse hebben in het windpark, stuurt u dan gerust deze nieuwsbrief door. Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan hier via de website.
Op de website van het windpark staat ook meer achtergrondinformatie, onder meer in de rubriek
‘Veelgestelde vragen’. Mocht u informatie missen, een vraag hebben of suggesties willen doen over
windpark De Rietvelden, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan ook via
info@windparkderietvelden.nl
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemende bedrijven (Heineken, Barten, BCTN, de familie Pennings),
Bossche Windmolen West,
Raedthuys Pure Energie.

