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Uitgangspunt: De omgeving

Welk proces gaan we 
met elkaar voeren?

Hoe? Denken vanuit iemands leef- en woongebied 

Wat betekent dit voor:

Tijdspad Slagingskans

Wat hebben de 
betrokkenen nodig?

Welke afspraken maken 
we met bevoegd gezag? Hoe voelt men zich 

gekend in dit proces?



W Pure Energie van Raedthuys

Ontwikkelen samen met lokale partnersOntwikkelen samen met lokale partners

In synergetische rollenIn synergetische rollen

Op basis van gelijkwaardigheidOp basis van gelijkwaardigheid



W Meedelen in de lusten

Omgevingsfonds



W Klimaatakkoord 
Wind en Zon op land

Regionale Energie Strategieën

Procesparticipatie

Ambitie: 50% in eigendom lokale omgeving



W Wind voor Buren

www.windvoorburen.nl | info@windvoorburen.nl



Idee: Wens: Motto:

Omgeving goed 
betrekken

Twee windmolens 
knooppunt Buren

Daarna met 
gemeenteraad en 

bestuurders

Eerst in gesprek met 
omwonenden en 
maatschappelijke 

organisaties

We gaan met de 
omgeving om zoals we 

zelf ook behandeld willen 
worden!

Wind voor Buren in ‘t Kort



W De plek



Matthijs



W Initiatiefnemers

• Annemarie en Bert Kristen
(Initiatiefnemers, Inspiratieboerderij)

• Joris van Dijk en Roelof-Jan Naaktgeboren 
(stichting Borne Energie)

• Jelle de Waart en Matthijs Oppenhuizen
(duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie)



www.windvoorburen.nl

Het verhaal



1/11
2017

15/11
2017

21/11
2017

10/1
2018

9/3
2018

Brieven 
naar 2200 
adressen

Tal van 
vervolg-
gesprekken

32 
visualisaties

Ruim 300 mails ontvangen en verstuurd
9 nieuwsbrieven

Berichten in kranten en op radio en televisie

We willen iets vertellen:
We hebben een idee

Langs 
bij 

directe 
buren

Bijeenkomst 
directe buren

Bijeenkomst
maatschappelijke 

organisaties

Inloopbijeenkomst

Excursie 
wijkorganisatie 

Letterveld -
Kerkedennen

Excursie 
‘Wind voor Buren’
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De reacties

“Als ik er geen last van 
heb, vind ik het goed”

“Supergoed idee”

Wat merk ik van de 
windmolens in mijn 

omgeving?

“Liever niet, maar we hebben 
duurzame energie nodig, dus 

doe maar”

“Ik ben voor windmolens  en 
duurzaamheid, maar het komt nu wel 

dichtbij”

Terugkerende thema’s

“Verschrikkelijk 
idee”

Kunnen de windmolens
niet beter ergens anders 

staan?

Kan het wel op 
deze beoogde 

plekken?

Ik vind het een 
grote verandering 

van mijn 
leefomgeving.

Kan ik er zelf 
ook financieel 
voordeel van 

hebben?

&



W
Stand van zaken 
september 2018

Opzet gedeeld 
met omgeving

Steun nodig van 
omgeving en 

bevoegd gezag/ 
politiek

Gesprekken 
politiek en 

bestuurders 
twee gemeenten

Meerderheid reacties 
positief

Voor uitvoering van 
vervolgproces 

Met verzoek om 
steun voor het proces



W En wat nu?
Ons voorstel: 3 werkgroepen

Omwonenden Maatschappelijke 
organisaties

Geïnteresseerden 
financiële participatie

Met input van omgeving technische haalbaarheid onderzoeken.

Proberen tegemoet te komen aan bezwaren en goede ideeën meenemen.

Goed in beeld brengen van overwegingen die leven in omgeving over twee 
windmolens op deze plekken.

Doelen:



W



Dank!


