
Verslag Informatieavond initiatief met betrekking tot windenergie  

Dinsdag 7 juni 2022 in de kerk van Herpt.  

Opsteller: Coordinatiecommissie Dorpsraad in overleg met de intiatiefnemers Hans Verschure en 

Theo Kouwenberg Couwenberg en dorpsgenoot Auke Hoekstra  

Wat voorafging aan de bijeenkomst  

De twee initiatiefnemers en dorpsgenoten Hans Verschure en Theo Kouwenberg hebben zich op 

advies van de gemeente bij de Dorpsraad gemeld met een initiatief omtrent windenergie. De 

initiatiefnemers wilden toetsen of er in Herpt draagvlak is voor windenergie. De gemeente Heusden 

heeft de randvoorwaarden gesteld van 50% lokaal eigendom en de mogelijkheid voor burgers om 

financieel te participeren. De Dorpsraad heeft aangeboden om een informatieavond te faciliteren 

waar de initiatiefnemers in gesprek kunnen met inwoners van Herpt.   

Voorbereiding   

Ter voorbereiding op de bijeenkomst van dinsdag 7 juni hebben de initiatiefnemers een preview van 

hun presentatie aan leden van de Dorpsraad gegeven. De presentatie is op de website herpt.info 

geplaatst (https://herpt.info/presentaties/). In overleg met de initiatiefnemers is dorpsgenoot Auke 

Hoekstra (https://www.aukehoekstra.nl/about/) gevraagd om op 7 juni de in zijn ogen de voor- en 

nadelen van windenergie op land nader toe te lichten.   

Bijeenkomst  

De opening is namens de Dorpsraad gedaan door Ad Buijs.   

De presentatie (<presentatie herpt.info>) van de initiatiefnemers Hans Verschure en Theo 

Kouwenberg,  werd op hun verzoek verzorgd door Fijtse Vos. Ze hebben ervoor gekozen om een 

gedeelte van de originele presentatie te laten zien en daarmee nogmaals herhaald de -reeds bekende 

informatie -herhaald dat zij de mogelijkheden onderzoeken om 3 windturbines op eigen grond te 

plaatsen.   

De volgende onderwerpen zijn op 7 juni niet gepresenteerd:   

• Maatschappelijk proces   

• Financiële aspecten   

• Stappen   

• Eigendom & Financiering .  

Auke Hoekstra hield een presentatie waarbij hij zowel de voor- als de nadelen van windenergie op 

land (<presentatie herpt.info>) belichtte.   

Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de initiatiefnemers en Auke. 
De vragen liepen uiteen van de locatiekeuze tot gezondheidsaspecten en van de rol van de overheid, 
met namen gemeente, tot slagschaduw- en geluidsoverlast. De gestelde vragen en geplaatste 
opmerkingen van de aanwezigen konden op basis van de presentatie en mondelinge toelichting door 
de initiatiefnemers niet worden beantwoord.  Op de vraag of het de initiatiefnemers ook verder gaan 
met het initiatief als blijkt dat er geen draagvlak is werd niet met een nee maar genuanceerd 
geantwoord. Als er een vraag komt van de Gemeente en/of REKS , en de beslissing bij de 
initiatiefnemers komt te liggen gaven zij aan dat niet prettig te vinden en dit liever met het dorp te 
willen beslissen. 

 

https://herpt.info/presentaties/
https://www.aukehoekstra.nl/about/


De informatieavond is zonder verdere vervolgacties of initiatieven afgesloten.   

Bij de vragenronde kwam ook de rol van de Dorpsraad nog eens ter sprake. De rol van de raad is de 

initiatiefnemers een podium bieden om hun plannen te presenteren en hierover met de bewoners 

van Herpt van gedachten te wisselen.   

 


