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Kritische Werkgroep Windturbines Venray

Voorbereidingen windmolenpark stilgelegd (Hallo Venray)
Als gevolg van het coronavirus stelt het College van B&W van Venray de voorbereidende
gesprekken voor de komst van een windmolenpark in Venray uit tot na de zomervakantie.
Belangrijk onderdeel van deze fase zijn gesprekken met omwonenden, grondeigenaren en 
anderebelang hebbenden, maar die kunnen door corona niet worden uitgevoerd.

Gemeente Venray heeft Frank van Bussel als kwartiermaker aangesteld om de 
mogelijkheden te onderzoeken voor een windmolenpark aan de oostkant van de 
gemeente Venray. Van Bussel kreeg vier maanden de tijd om in gesprek te gaan met 
omwonenden, grondeigenaren, agrariërs en de dorpsraden om draagvlak te vinden 
voor een park van drie tot zes windmolens met een hoogte van 210 tot 240 meter.

Draagvlak VINDEN, niet zich afvragen óf er wel draagvlak is en ook niet met 
de bewoners zelf…

Het is de bedoeling dat in deze gesprekken zowel de mogelijk negatieve als positieve 
effecten van
een windpark worden besproken. Daarbij wordt ook met de omgeving verkend welke
mogelijkheden voor compensatie van effecten er zijn en in welke mate er belangstelling
bestaat voor burgerparticipatie. Het college geeft aan dat wanneer er vanuit
gezondheidsredenen geen belemmeringen meer zijn, de draad weer wordt opgepakt.

Compensatie door gemeenten?… zie het bericht hier onder.
Burgerparticipatie?… let wel: een schade kan maar één keer vergoed worden 
en bijparticipatie (mee doen is instemmen) heb je geen schade meer.



Onder de naam Werkgroep Windturbines Venray heeft een groep ontevreden bewoners 
van het buitengebied in Oirlo zich verenigd om de inwoners van Oirlo, Oostrum, 
Castenray, Wanssum, Geijsteren, Meerlo en Tienray van informatie te voorzien over de 
mogelijke komst van windturbines. De werkgroep geeft aan de periode tot na de 
zomervakantie te gebruiken om mensen die geïnteresseerd zijn te informeren. Dit doen ze 
vooralsnog met een nieuwsbrief die periodiek verschijnt. "De informatievoorziening vanuit 
de gemeente is niet toereikend om een debat te voeren over windenergie. 
Informatievoorziening is noodzakelijk voordat een draagvlakonderzoek kan plaatsvinden. 
Maar weten inwoners wat er speelt? Weten ze waar ze over bevraagd worden? Hebben 
ze voldoende kennis van voor- en nadelen om een onderbouwde mening te geven, vraagt 
de werkgroep zich af.

Volgens de werkgroep zorgt de komst van een windmolenpark onder andere voor
waardevermindering van de huizen, een negatief effect op de woningvraag, 
gezondheidsklachten gerelateerd aan het geluid van windturbines en aan slagschaduw, 
aantasting van de natuurlijke leefomgeving en beperkingen voor toekomstige 
(economische) mogelijkheden in het gebied. De initiatiefnemers van de werkgroep geven 
aan kritisch te zijn en vooral een evenwichtig debat te willen voeren met de gemeente. 
"Het feit dat de gemeente een procesbegeleider inhuurt, ontslaat ons als inwoners niet om 
zelf actief te worden en na te denken. De gemeente heeft een ander belang en een ander 
perspectief. Voor een procesbegeleider is dit een tijdelijk project: hij krijgt betaald, komt en 
gaat weer. Wij als inwoners wonen hier met onze gezinnen, niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. De uitkomst van dit traject heeft een definitief en onomkeerbaar karakter. Het
is dus van belang dat we precies weten waar we ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen."
Lees dit artikel zelf op: http://hallo-venray.nl/Article/Details/3949

PvdA: 'Bewoners Heierhoeve oneerlijk behandeld’

Oftewel… wat ons, wanneer de windturbines hier komen, ook staat te 
wachten.

Jean van Hoof Geplaatst op donderdag 23 april 2020 - 15:39 (1Limburg)

De PvdA in het Limburgs Parlement heeft geen goed woord over voor de behandeling van 
de bewoners van het Venlose buurtschap Heierhoeve die hun huis willen verkopen 
vanwege de komst van een windmolenpark.
Het gaat om eigenaren van elf van de twaalf woningen aan de Heierkerkweg. Zij zouden 
veel minder krijgen voor hun woning dan eerder in het vooruitzicht gesteld.
Veel bewoners hebben bij de taxatie een verkoopprijs aangeboden gekregen die ver onder 
de WOZ-waarde ligt. Het is geen uitzondering dat die ruim 30.000 euro daaronder ligt, zo 
stelt de PvdA. In schriftelijke vragen wijst PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers op de 
ruimhartige regeling zoals die in een aangenomen motie is vastgelegd.
"Het is onacceptabel en oneerlijk dat de overheid zegt dat een woning meer waard is 
wanneer ze er geld voor krijgt dan wanneer ze er geld voor moet betalen. Het kan niet zo 
zijn dat het gebied waar je woont zo wordt aangetast en dat je een bedrag krijgt 
aangeboden zo ver onder de WOZwaarde”, aldus Kuntzelaers. Hij noemt dat juist niet 
ruimhartig en een benadeling van de bewoners van Heierhoeve die 'veel beter verdienen’.
Lees verder op:
https://www.1limburg.nl/pvda-bewoners-heierhoeve-oneerlijk-behandeld?context=default
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