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De heer/mevrouw J .J . Tiemersma
Broekzijdestraat 6
6986 CK Angerlo

Enschede , 19januari2017

Betreft: Participatieplan Windpark Bijvanck

Geachte heer/mevrouw Tiemersma ,
Zoals u weet is energiebedrijf Raedthuys Pure Energie bezig met de ontwikkeling van Windpark
Bijvanck. De plannen raken steeds verder gevorderd . Zoals u waarschijnlijk al wel weet, hebben wij
in middels een ontwerpvergunning gekregen van de provincie Gelderland. Deze ontwerpbesluiten
liggen nog tot en met 26 januari voor iedereen ter inzage . Vanwege de voortgang in deze procedures
willen wij u graag aangeven dat ons eerdere aanbod aan u voor uw participatie in dit windpark nog
steeds overeind staat. Daar gaan wij in deze brief verder op in .
Participatieplan
In onze vorige bri ef verte lden wij welke vormen va n participatie er mogelijk zijn en dat we hiervoor een
geb iedstands beschikbaar hebben. Dat is ons voorstel voor het zogeheten participatieplan . Vanaf het
moment dat de windmolens stroom opwekken , wordt er vanuit het windpark per jaar €25 .600,beschikbaar gesteld voor de omgeving . Dit gebeurt dan zolang de windmolens stroom opwekken . Van
dat bedrag is €15 .600 ,- bestemd voor de direct omwonenden en €1 0.000 ,- is voor de dorpen Angerlo
en Loil. Op deze manier kunt u als direct omwonende profiteren van dit windpark zonder bijvoorbeeld
eerst geld te moeten investeren en daar vervolgens een rendement op te krijgen . U krijgt nu eigenlijk
direct dat rendement zonder daar verder iets voor te hoeven doen.
Direct omwonenden
Wij gaan graag met u hierover in gesprek . We kunnen het dan hebben over de precieze status van het
windpark en hoe het beschikbare geld wordt besteed . Dat kan een persoonlijk gesprek tussen u en
ons zijn , maar het is wat ons betreft ook prima als u samen met andere direct omwonenden met ons
wilt praten . Die keuze is aan u, we horen graag wat u liever hebt.
Het gaat dus om €15 .600 ,- per jaar dat onder de direct omwonenden is te verdelen . Dat betekent
voor elke woning een bedrag van €650,- per jaar. In eerdere correspondentie spraken wij nog over in
totaal €15.000 voor de direct omwonenden. Bij een nadere controle bleek dat wij één adres waren
vergeten. Om dit niet ten koste te laten gaan van het budget per woning , hebben wij het budget
opgehoogd naar €15.600 ,-. Zo komen wij onze eerdere toezeggingen na .
Hoe dat geld wordt verdeeld , bepaalt u als direct omwonende . Het kan dus worden verdeeld over elke
woning, maar die €15 .600 kan ook worden gebruikt om als bewoners samen iets mee te doen . Dat
kan bijvoorbeeld als u als buurt een gezamenlijke wens of gezamenlijk plan hebt dat u hiermee wilt
realiseren . Een combinatie kan ook : een deel van het geld verdelen onder direct omwonenden en een
deel gebruiken voor een gemeenschappelijk doel. Die keuze is aan u.
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Dit bedrag komt voor u als direct omwonende bovenop de eventuele wettelijke planschade die u krijgt
uitgekeerd als de windmolens er daadwerkelijk staan . Voor meer informatie over de regeling voor
planschade kunt u terecht bij de provincie Gelderland op (www.gelderland .nllwindparkbijvanck) .
Angerlo en Loil
Jaarlijks komt er dus in totaal €10.000 ,- ten goede aan Angerlo en Loil. Beide dorpen ontvangen
€5.000 ,-. We hebben contact gezocht met de Kontaktraad Loil en Halfvastenvereniging Angerlo om te
bespreken hoe dit geld goed kan worden besteed binnen de dorpsgemeenschappen. Zij willen daar
graag over meedenken als definitief duidelijk is dat het windpark er komt. Uiteraard zijn wij ook
benieuwd naar uw mening hierover of suggesties hiervoor. Als u die hebt, horen wij dat graag .
Nieuwe contactpersonen
In de tussentijd is er bij ons een nieuwe projectleider gekomen voor dit windpark. Dirk Jan Matthijsse
is vervangen door Pim van Bussel en u zult dus nu contact met hem hebben .
Verder is er ook een nieuwe adviseur omgevingsmanagement. De rol van Henrike Overdijk wordt nu
vervuld door Matthijs Oppenhuizen . Pim en Matthijs zijn dus uw nieuwe contactpersonen voor het
windpark. Zij zijn bereikbaar op p.vanbussel@raedthuys.nl en m.oppenhuizen@raedthuys.nl of
telefoonnummer 053-4341200 .

Pim van Bussel

Mafthijs Oppenhuizen

Contact
Als u interesse heeft in een persoonlijk gesprek kunnen we bij u langs komen of afspreken op een
andere locatie als u dat liever hebt. Dat is aan u.
U kunt in dat geval contact met ons opnemen , zodat we een bezoekafspraak kunnen maken . Dat kan
door een mail te sturen naar windparkbijvanck@raedthuys.nl of te bellen met Mia Kroon via 0534341200 . Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, dan mag u ons
uiteraard ook altijd bellen of mailen.
Kijk voor informatie over het windpark op www.windparkbijvanck .nl.

Met vriendelijke groeten,
RAEDTHUYS PU RE ENERGIE

Arthur Vermeulen
Directeur

