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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, 15 april 2020 en 28 januari
2021 en de raadsinformatieavond van 11 februari hebben wij u geïnformeerd over de
ontwikkelingen windenergie/ windpark op het grondgebied van Venray.
Waar na de zomervakantie 2020 ondanks de invloed van Corona de draad weer is 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, heeft dit inmiddels tot een
belangrijk inzicht geleid.
Het proces vond plaats 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.
Zoals verwacht bij een onderwerp als dit, waren en zijn de reacties soms stevig en ook wel fel.
Reactie Stichting Landgoed Geijsteren
Zoals inmiddels bekend is het zoekgebied voor het plaatsten van windturbines op het grondgebied
van de gemeente Venray erg beperkt als gevolg van de zone rond de militaire vliegbasis De Peel en
het defensieradar. De zoekgebieden concentreren zich daarom aan de oostzijde van de gemeente
Venray.
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In de raadsinformatiebrief van 28 januari jl. informeerden we u al over de aard van sommige van
de reacties van inwoners en grondeigenaren. Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van het bestuur van Stichting Landgoed Geijsteren. Het grootste van de
vier zoekgebieden voor windturbines op het grondgebied van Venray beslaat delen van het
landgoed. Het bestuur van Stichting Landgoed Geijsteren heeft aangegeven zich niet te kunnen
verenigen met het plaatsen van windturbines op of rond de gronden in hun bezit. Geen enkele
eventuele financiële compensatie voor grondeigenaren naar aanleiding van het plaatsen van
windturbines, zal iets aan dit standpunt kunnen afdoen.
We hebben samen met Etriplus, de samenwerkingspartner van de gemeente Venray in deze
verkennende fase, geconcludeerd dat de haalbaarheid van een Venray’s windpark hierdoor
aanmerkelijk minder kansrijk is. Wij zullen de dialoog met de omgeving volgens plan voortzetten
en in fysieke bijeenkomsten en ontmoetingen met bewoners van gedachten wisselen over hun
ideeën en standpunten m.b.t. een mogelijk windpark. Zo hebben we het ook afgesproken in de
digitale informatieavonden.
Ons college wil graag ook nog het gesprek aangaan met enkele andere grondeigenaren in de
zoekgebieden om een breder beeld te krijgen van de positie van grondeigenaren ten opzichte van
eventuele windturbines op of nabij hun grondbezit. Dit om uw raad een afgewogen
haalbaarheidsonderzoek te kunnen voorleggen.
Op basis van het traject tot nu toe, de gesprekken die we nog gaan voeren, recente
ontwikkelingen, actuele cijfers en een verkenning van regionale samenwerking wil ons college uw
raad ten behoeve van uw vergadering van 29 juni a.s. een afgewogen voorstel voorleggen
aangaande de uitkomsten van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot
de ontwikkeling van een windpark op grondgebied van Venray.
In dit voorstel over het afronden van de verkennende fase wordt eveneens het perspectief
meegenomen van de doelen met betrekking tot het duurzaam opwekken van energie als door uw
raad vastgesteld in de energiedoelstelling voor 2030.
Verdere informatievoorziening
Wij streven ernaar om zowel de inwoners maar zeker ook uw raad zo goed mogelijk mee te nemen
qua informatiedelen. Kijkt u regelmatig op de eerdergenoemde website speciaal voor deze
ontwikkeling https://windparkvenray.nl/. Daarop is vaak nieuwe informatie te vinden. Verder zullen
wij u, als daar aanleiding voor is, nader informeren over de voortgang door middel van een
raadsinformatiebrief.
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,
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