
 

 

Beste bewoner,  

 

Binnen de gemeente Brielle lopen twee verschillende duurzame initiatieven van verschillende 

initiatiefnemers. Het één betreft Windproject Brielse Brug en het ander Zonnepark Seggelant. 

Om praktische redenen organiseren de initiatiefnemers van deze projecten gezamenlijk een 

inloopavond op dinsdag 20 september. Deze avond zal plaatsvinden vanaf 19:30 in De 

Gaffelaar.  

 

Inloopavond 

Inwoners zijn van harte welkom op de inloopavond op 20 september. Beide initiatiefnemers 

zullen vragen beantwoorden over de kenmerken van hun eigen projecten, de laatste 

ontwikkelingen, de mogelijkheden voor participatie en het tijdpad. Daarnaast zijn ambtenaren 

van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden over het beleid van de gemeente en 

de procedures die doorlopen moeten worden voor het verlenen van de vergunningen. 

 

Windproject Brielse Brug 

De Provincie heeft het gebied N57 Entree Noord aangewezen als locatie voor windenergie en 

de Gemeente Brielle heeft haar medewerking voor de ontwikkeling van windenergie in dit 

gebied verleend. De gemeente Brielle heeft in 2019 de eerste informatieavonden 

georganiseerd. Een aantal lokale initiatiefnemers heeft gezamenlijk de doelstelling opgepakt 

voor een lokaal initiatief, Windproject Brielse Brug. In juli heeft het project een 

vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van twee windturbines in de 

ondernemingspolder. 

 

Voor meer informatie over het project, kunt u de website www.windprojectbrielsebrug.nl 

raadplegen.  

 

Zonnepark Seggelant 

In de gemeente Brielle werken Voorne Putten Energie, Solarfields en de grondeigenaar 

gezamenlijk aan de ontwikkeling van Zonnepark Seggelant. De projectlocatie is gelegen ten 

oosten van de stad Brielle en ten noorden van het bedrijventerrein Seggelant (zie afbeelding 2).  

  

Uitnodiging inloopavond 
Windproject Brielse Brug 

 

Zonnepark Seggelant                    
                                                                                                                                                                                                                                                  

Datum: 20 september 2022 

Tijd:  19:30 – 21:00 

Locatie: De Gaffelaar 

Adres:  Christinalaan 2, 3238 AD Zwartewaal 

 

http://www.windprojectbrielsebrug.nl/


Afgelopen april is een principeverzoek bij de gemeente ingediend, waar het college positief op 

heeft gereageerd. Vervolgens hebben eind mei/begin juni de eerste gesprekken met direct 

omwonenden van het zonnepark plaatsgevonden. Graag praten we nu met de bredere 

omgeving verder over het zonnepark en de financiële participatie. 

 

Meer informatie kunt u vinden op https://www.solarfields.nl/seggelant-brielle/  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 

inloopavond@brielle.nl of via de QR-code.  

 

Uw reactie en vragen  

Op 20 september geven wij voldoende ruimte voor uw vragen en 

aandachtspunten. Mocht u voorafgaand aan de inloopavond al 

een vraag of opmerking hebben, kan u deze al per e-mail met 

ons delen.  

 

Contact  

Heeft u vragen of wil u in contact komen met een van de projectmanagers? Neem contact met 

ons op via info@windprojectbrielsebrug.nl of felix@voorneputtenenergie.nl  

 

Graag tot 20 september, met vriendelijke groet, 

 

De initiatiefnemers van Windproject Brielse Brug 

 Nico Rodenburg 

Kees Herweijer van Rodenburg 

Arshak Dabagian 

 

De initiatiefnemers van Zonnepark Seggelant 

 Peter Groen (grondeigenaar) 

 Felix Olthuis (Voorne Putten Energie) 

 Sierk Hennes (Solarfields) 

    
Afbeelding 1. Locatie windturbines          Afbeelding 2. Locatie Zonnepark Seggelant  
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