Nieuwsbrief Wind Special
september 2022

Beste lezer,
Dit is een nieuwsbrief special die geheel gewijd is aan het Windpark De Groene Delta. U leest over
waarom het handig is om onze nieuwe app te volgen en hoe u die kunt downloaden. Daarnaast komt u
meer te weten over de start van de tweede ronde van het Omgevingsfonds en vertellen we iets over de
volgende fase van het windpark.
Team Centrale Gelderland

Bezoek onze website

Volg het windpark via de nieuwe app ’Windpark De Groene Delta’
Hoe hard waait het vandaag en hoeveel energie produceren de
windturbines dan? Een vraag waar de nieuwe app van Windpark De
Groene Delta vanaf nu antwoord op geeft. Vrijdag 9 september werd
de app officieel in gebruik genomen door leden van de
klankbordgroep (Monique Keultjes en Freek van Teeseling) en
energiegedeputeerde van de Provincie Gelderland Jan van der Meer.
In de app is real time te zien hoeveel energie de windturbines leveren.
Daarnaast is o.a. de CO2-reductie te volgen en voor hoeveel
huishoudens het park op dat moment produceert. De app biedt ook de
mogelijkheid om nieuws met de omgeving te delen.
Scan de QR-code hiernaast om de app meteen te downloaden!

Start volgende ronde omgevingsfonds 1 oktober
In de eerste ronde van het Omgevingsfonds hebben 9 projecten een
financiële bijdragen ontvangen en mooie projecten gerealiseerd. Het
is zo ver: vanaf 1 oktober 2022 start de tweede ronde! Eens per
twee jaar keert het fonds van Windpark De Groene Delta een bedrag
uit aan lokale initiatieven met een collectief/groepsbelang. De
aanvragen worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie
met leden uit de omliggende wijken en dorpen beoordeeld en
gewogen, om uiteindelijk tot een selectie te komen.
U kunt tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. De uitslag
wordt vervolgens begin 2023 gedeeld.
Meer informatie, over bijvoorbeeld de fondsregels, kunt u vinden via
de pagina’s over het omgevingsfonds op onze website. Tijdens de
'Burendag, op de koffie bij ENGIE' die op 1 oktober aanstaande op
de locatie Centrale Gelderland plaatsvindt, kunt u ook meer horen
over het Omgevingsfonds en hoe u een aanvraag kunt doen. Ter
inspiratie, u kunt op de Burendag ook de resultaten van de eerste
ronde van het omgevingsfonds bewonderen.

Naar de pagina's over het omgevingsfonds

Exploitatiefase windturbines
De windturbines zijn een volgende fase ingegaan: de exploitatiefase.
Dit betekent dat de turbines nu volop productie gaan draaien om de
circa 6.000 huishoudens per jaar van groene stroom te kunnen gaan
voorzien. Uiteraard blijven we de windturbines ook monitoren tijdens
deze fase, waarbij u de windturbines ook zelf kunt volgen in onze app.
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