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College van Burgemeester en Wethouders
Gemeenteraad en andere belanghebbenden
p/a Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

Betreft: plannen voor klimaatpark de Spurkt

Oostrum, 15 september 2021

Geacht college, leden van de gemeenteraad en andere belanghebbenden,

Afgelopen maandag 13 september publiceerde dagblad de Limburger een artikel omtrent plannen
voor een klimaatpark ter vestiging op de Spurkt, eerder beoogd als bedrijventerrein.
Om tot goede besluitvorming te kunnen komen doe ik u bijgaande stukken toekomen.
Het betreft een motie van ondergetekende die op 18 december 2020 werd aangenomen in
Provinciale Staten. Tevens de mededeling portefeuillehouder van 25 februari jl. waarbij voormalig
gedeputeerden Brugman-Rustenburg en Dritty, gemeenten attenderen en roepen zij op om nu al in
de geest van de motie te handelen.
Per 1 januari 2022 zal de Omgevingsverordening, waarin voornoemde motie verankerd wordt,
leidend zijn en zijn zonneparken op vruchtbare grond uitgesloten zo lang andere opties niet
uitputtend zijn benut.
Middels dit schrijven vraag ik u vriendelijk doch dringend bovenstaande zaken mee te nemen in
besluitvorming voor zover dit niet al gebeurd is.
Laat onverlet dat plannen om Venray klimaatneutraal te maken op mijn volle steun en enthousiasme
kan rekenen mits deze recht doen aan wetgeving, afspraken en uiteraard de inwoner van Venray.
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Beantwoording brief d.d.15 september 2021, plannen voor klimaatpark de Spurkt

Geachte mevrouw Palmen,
In uw brief van 15 september 2021 verwijst u naar de plannen van de gemeente Venray voor de
aanleg van een klimaatpark in de Spurkt en naar bijlagen bij uw brief aangaande de provinciale
omgevingsverordening, specifiek de zonneladder en het gebruik van vruchtbare gronden voor de
aanleg van zonneparken. Uw reactie lezende bestaat het vermoeden dat er sprake is van enige
verwarring.
In het, door het college van B&W vastgestelde uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, is het
initiatief opgenomen voor de aanleg van een klimaatpark op de locatie die eerder bedoeld was voor
de realisatie van een bedrijventerrein. Dit initiatief behelst echter nog niet meer dan het
onderzoeken van de mogelijkheden voor de aanleg van een klimaatpark nabij deze locatie, nu de
gemeenteraad van Venray niet meer achter de plannen voor een bedrijventerrein staat. Met een
klimaatpark bedoelen we echter niet de aanleg van een park waar duurzame energie wordt
opgewekt, maar een park waar negatieve effecten van klimaatverandering kunnen worden
opgevangen, zoals het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van droogte, hitte en
achteruitgang van biodiversiteit. Om die reden is het ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Klimaatadaptatie. Realisatie van een zonnepark op deze locatie is dan ook niet aan de orde.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

de burgemeester,

de secretaris,

L.A.M. Kompier

E.G.J. Voorn

