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Windpark Zonzeel

Nieuwsbrief - nummer 9, juli 2022
Eneco, Traais Energie Collectief en Pure Energie werken samen aan de bouw van Windpark
Zonzeel, onderdeel van Energie A16. Het gaat in totaal om 6 windmolens.

Open dag bouw op 17 september
De bouw van de zes windmolens van Windpark Zonzeel is in volle gang. Er komt veel kijken bij
de bouw van een windmolen. We vertellen er graag over tijdens de open dag op zaterdag 17
september. Noteer dus vast in je agenda!

Wanneer: zaterdag 17 september tussen 10.00 uur en 15.00 uur

Waar: bij locatie B2, Markweg 1
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Stand van zaken
In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de fundaties van de windturbines. De wapening is
aangebracht en op de meeste locaties is er betongestort.

Voor het betonstorten wordt
er een bekisting aangebracht.
De bekisting wordt gevuld met
beton, waardoor de wapening
volledig wordt bedekt. Totaal
gaat er per locatie zo'n 650 m3
beton in. Per fundament
betekent dat dat er enkele
tientallen vrachtwagens nodig
zijn die beton aanvoeren. Het
beton voor een fundering
wordt verspreid over één dag aangevoerd, zodat het gelijkmatig wordt aangebracht. Dat
betekent dat er één dag veel betonwagens naar en van de locatie van het windpark rijden.
Vervolgens heeft het beton enkele weken nodig om voldoende uit te harden. Meestal duurt
het maximaal zo'n 4 weken tot aan de eindsterkte.
Op dit moment worden op meerdere plekken de parkwegen aangelegd.
In september verwachten we dat de turbine-onderdelen aangevoerd worden.
Op de website vind je altijd de laatste stand van zaken.
Heb je vragen over de werkzaamheden? Mail dan naar info@windparkzonzeel.nl.

Planschade - stand van zaken
Zoals eerder vermeld, doen de initiatiefnemers van Windpark Zonzeel pro-actief een aanbod
planschade aan woningeigenaren in de omgeving van Windpark Zonzeel. Om te bepalen welke
woningeigenaren in aanmerking komen voor een aanbod, heeft bureau SAOZ een onafhankelijk
onderzoek gedaan.
Op 7 juli is er een informatieavond geweest voor de woningeigenaren die een aanbod van ons
ontvangen. Tijdens de avond heeft bureau SAOZ uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en

het aanbod tot stand is gekomen.
Het proactief doen van een voorstel en afhandeling op korte termijn is geen standaardwerkwijze
bij dit soort projecten. Het voordeel van een planschadeprocedure door de initiatiefnemers is dat
woningeigenaren zelf geen planschadeclaim hoeven in te dienen. Een complexe procedure die
gemiddeld een jaar in beslag neemt.
Zie voor meer informatie Stand van zaken planschade (windparkzonzeel.nl)

Burenregeling
De ontwikkelaars van Windpark Zonzeel hebben gezamenlijk afgesproken dat ze iets extra's
doen voor de direct omwonenden. En dat is de Burenregeling. De Burenregeling is bedoeld voor
de ‘nabije’ buren van de windmolens. Iedereen die mogelijk recht heeft op de Burenregeling
heeft hierover informatie ontvangen. De regeling wordt uitgevoerd door Energie A16.
De Burenregeling is een vergoeding om je eigen woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld met
extra isolatie, (drie)dubbel glas, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze maatregelen geven
extra wooncomfort en zorgen voor een besparing op de energierekening. De vergoeding kan
uitsluitend besteed worden aan duurzame maatregelen. In eerste instantie aan de
verduurzaming van de woning.
Als de woning al duurzaam is, zijn er nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld de aanschaf van
een elektrische fiets, of zuinige keukenapparatuur.
Meer informatie over de burenregeling staat in deze folder en op de website
www.energiea16.nl/burenregeling.
Heeft u vragen over de Burenregeling? Stuur dan een mail naar burenregeling@energiea16.nl

Met vriendelijke groet,

Eneco, Traais Energie Collectief en Pure Energie

Windpark Zonzeel

Colofon nieuwsbrief

Heb je een vraag of suggestie voor ons? Neem contact op
via info@windparkzonzeel.nl of bel met Ira Hesp,
omgevingsmanager Windpark Zonzeel, tel. 06 1004 9331.

Dit is een uitgave van Eneco, Traais
Energie Collectief en Pure Energie en
wordt in samenwerking met andere
betrokken partijen opgesteld. Aan de

www.windparkzonzeel.nl
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informatie in deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend.
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