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Uw kenmerk

Onderwerp

Voortgang voorbereidende fase Windpark Venray

Geachte leden van de raad,
Via de raadsinformatiebrieven van 2 december 2019, 3 februari 2020 en 15 april 2020 hebben wij
u geïnformeerd over de ontwikkelingen windenergie/ windpark op het grondgebied van Venray. Met
de laatstgenoemde raadsinformatiebrief moesten wij u helaas informeren dat de voorbereidende
fase van het proces om te komen tot een eventueel windpark op het grondgebied van Venray
vertraging opliep vanwege de onmogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren als gevolg van het
Coronavirus.
Inmiddels is na de zomervakantie 2020 de draad weer opgepakt van het proces om de
wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken voor een mogelijke vervolgstap in het
ontwikkeltraject voor een windpark op het grondgebied van Venray. Dit is gebeurd onder leiding
van de onafhankelijke gebiedsregisseur Frank van Bussel. Via een website, artikelen in de regionale
en lokale kranten, social media, enquête en digitale informatiebijeenkomsten voor inwoners van
Venray en de grondeigenaren in de vier zoekgebieden, zijn mensen geïnformeerd en uitgenodigd
hun vragen, wensen en opmerkingen kenbaar te maken. U kunt zelf ook een kijkje nemen op deze
website https://windparkvenray.nl/ en kennis nemen van de informatie en de reacties.
Ook is er een-op-een contact met inwoners die bezorgd zijn en met actiegroepen die veel moeite
hebben met de mogelijke komst van een windpark. We constateren dat er een dialoog is ontstaan
tussen inwoners en grondeigenaren over de vraag of een windpark wenselijk en haalbaar is. Zoals
verwacht bij een onderwerp als dit, zijn de reacties soms erg fel.
Eerste reacties van inwoners en grondeigenaren
In november en december 2020 hebben er zeven informatiebijeenkomsten plaatsgevonden,
waarvan één voor alle inwoners van Venray, één voor de grondeigenaren van zoekgebieden die
binnen de kaders van het door uw raad vastgestelde KODE naar voren zijn gekomen en vijf
specifiek voor de inwoners van Geijsteren, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Castenray/Klein Oirlo.
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Het resultaat van deze bijeenkomsten is dat er duidelijkheid is gekomen over de aard van de
aandachtspunten waar vanuit de inwoners op wordt gewezen en ook over de zorgen die hierover
onder hen bestaan. Het grootste aandachtspunt dat vanuit inwoners is meegegeven is de zorg over
geluidsoverlast die door de windmolens zou kunnen worden veroorzaakt en de mogelijke gevolgen
hiervan voor de volksgezondheid. Dat betekent dat om een vervolgstap in het ontwikkelingstraject
te kunnen maken hiervoor een zo optimaal mogelijke oplossing moet worden gevonden.
De vragen en reacties van inwoners/ grondeigenaren ervaren wij als voorstelbare zorgen die
overeenkomen met vergelijkbare ontwikkelingen elders in Nederland. Ook op landelijk niveau is er
veel debat over het plaatsen van windmolens op land. In het artikel “Hoor, de wind waait door de
windturbines” dat in november 2020 werd gepubliceerd door de Atlas Leefomgeving, wordt een
goed beeld geschetst van de aandachtspunten die spelen en aandacht vragen. Dit artikel kunt u
vinden via deze link. https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/hoor-wind-waait-door-windturbines
Er is bij de inwoners zeker ook positiviteit over de verkenning naar de wenselijkheid en
haalbaarheid van een mogelijk windpark. Aangegeven wordt dat het goed is dat de mogelijkheden
concreet onderzocht worden. Daarnaast vinden inwoners en grondeigenaren het belangrijk dat
financiële revenuen naar de Venrayse gemeenschap gaan, in het bijzonder naar de mensen die
nabij een mogelijk windpark wonen.
Bij de grondeigenaren in de zoekgebieden bestaat een afwachtend positieve grondhouding. Ook
hier is een bereidheid om samen met de gebiedsregisseur de mogelijkheid voor een eventueel
windpark verder te onderzoeken.
Vervolgstappen
De komende weken wordt samen met inwoners/ grondeigenaren ingezoomd op de vier
zoekgebieden. Er wordt onder andere gekeken naar de positionering van de eventuele windmolens
binnen elk van de zoekgebieden, de afstanden tot woningen en de bebouwde kom afhankelijk van
de mogelijke posities binnen het zoekgebied, milieu- en gezondheidseffecten en de financiële
haalbaarheid. Op deze manier ontstaat inzicht in de haalbaarheid en wenselijkheid van een
mogelijk windpark. Het streven is de verkennende fase in april/ mei 2021 af te ronden, zodat u als
raad nog voor de zomervakantie in 2021 kunt besluiten over een eventueel vervolg. Duidelijk is dat
er geen onomkeerbare stappen worden gezet zonder dat uw raad zich hierover heeft kunnen
uitspreken in een besluit.
Eigenaarschap
De benadering die nu is gekozen is dat, als wordt besloten tot een vervolgstap, een voorwaarde is
dat de voordelen van een uiteindelijk windpark goed verdeeld moeten zijn over de omwonenden en
de grondeigenaren in en aangrenzend aan het zoekgebied en de overige inwoners van Venray. Het
is niet de bedoeling dat uitsluitend de eigenaar of eigenaren van het betreffende perceel waar
uiteindelijk een molen zou komen te staan hier voordeel van hebben en de omwonenden en
overige grondeigenaren in het betreffende zoekgebied niet.
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Met die reden gaan we onderzoeken hoe een alliantie van grondeigenaren, omwonenden en de
lokale energiecoöperatie (Beepower) gevormd kan worden die, als het zo ver komt, als medeeigenaar participeren in het ontwikkelingstraject en uiteindelijk als het zo ver komt als medeeigenaar in de exploitatie van het windpark. De andere mede-eigenaren in het ontwikkeltraject zijn
de gemeente en Etriplus. Zoals overeengekomen tussen gemeente en Etriplus zal op een bepaald
moment tijdens het ontwikkelingstraject, Etriplus als mede-eigenaar uitstappen. Op dat moment is
de gemeente samen met de alliantie volledig eigenaar van het windpark in ontwikkeling.
Wanneer besloten wordt het windpark daadwerkelijk te realiseren besluit de gemeente, uw raad,
over hoe het gemeentelijke aandeel in het windpark aan alle inwoners van Venray ten goede kan
komen. Uw raad wordt steeds op de hoogte gehouden van het verloop van de ontwikkelingen en
waar het onomkeerbare stappen betreft wordt uw raad hiervoor een voorstel voorgelegd.
Redelijkheid
In onze beide raadsinformatiebrieven van 3 februari en 15 april vorig jaar benoemden wij ook al
dat het een onmogelijkheid zal blijken om bij de ontwikkeling van een windpark, in welke vorm dan
ook, daadwerkelijk alle omwonenden en belanghebbenden tevreden te stellen en bij iedereen alle
zorgen te kunnen wegnemen. Deze onmogelijkheid om iedereen tevreden te stellen is ook
gebleken uit het verloop van de verkenning tot nu toe.
Er zal altijd tegenstand blijven voor de ontwikkeling van een windpark. Als college streven wij
ernaar om met een verdedigbare redelijkheid rekening te houden met ieders belang en effecten
van een windpark. Daar waar zorgen over zijn kan dit, eveneens met een verdedigbare
redelijkheid, zo goed als mogelijk worden voorkomen. Dit alles moet worden gezien in afweging
met de doelen over het duurzaam opwekken van energie als door uw raad vastgesteld in de
energiedoelstelling voor 2030.
Uiteindelijk moet de opbrengst uit de voorbereidingsfase antwoord geven op de vraag of er
voldoende draagvlak in de omgeving is voor een windpark. Daarbij betekent ‘voldoende draagvlak’
in onze ogen niet dat iedereen het eens moet zijn met de voorgenomen ontwikkeling. Maar aan de
andere kant moet het draagvlak wel zodanig zijn dat er voldoende legitimiteit is voor het vervolg
van het ontwikkeltraject. Ieders belangen worden daarbij gewogen met een verdedigbare
redelijkheid.
Verdere informatievoorziening
Wij streven er naar om zowel de inwoners maar zeker ook uw raad zo goed mogelijk mee te
nemen qua informatiedelen. Kijkt u regelmatig op de eerder genoemde website speciaal voor deze
ontwikkeling https://windparkvenray.nl/. Daarop is vaak nieuwe informatie te vinden. Verder zullen
wij u met regelmaat informeren over de voortgang door middel van een raadsinformatiebrief als
deze en de drie eerder genoemde aan u toegezonden brieven.
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Mochten er in de tussentijd naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief al vragen zijn, dan zij wij
uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
, burgemeester

, secretaris

