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Beste mensen,  

 

Sinds jullie je hebben aangemeld, is er veel gebeurd.  

Wij hebben met een klein groepje veel tijd en werk gestopt om de standpunten van Belangengroep 

Leefbare Dorpen uit te dragen.  

 

Uit alle contacten met jullie komen de volgende punten naar voren 

- de kwaliteit van het draagvlakonderzoek naar een windpark is niet goed 

- het proces zoals dit tot nu toe doorlopen wordt moet beter 

- bijna alle aanmelders zijn verder tegen een windturbinepark tussen onze dorpskernen in, de 

redenen hiervoor zijn divers 

Bovenstaande redenen dragen we als BLD uit bij andere inwoners, bij de dorpsraden, bij de media, 

bij de gemeente en bij de gemeenteraad.  

Wij willen eerst een goed doorlopen, open en transparant proces over duurzame energie op 

dorpsniveau voordat de gemeente een besluit neemt over een windpark. Daar zijn fysieke 

bijeenkomsten voor nodig.  

Verder willen we eerst beter onderzoek naar de noodzaak van een windpark. Ten slotte willen we dat 

de impact van een windpark goed in kaart wordt gebracht.  

Hierna kan de gemeente een besluit nemen over of er voldoende draagvlak is, op vooraf bepaalde en 

toetsbare criteria.   

Wij vragen daarom de gemeente om besluitvorming over een windpark uit te stellen.  

 

Dank aan iedereen die tijd en energie hierin stopt. We doen dit allemaal vrijwillig, voor een 

gezamenlijk belang. We blijven jullie uitnodigen om bij te dragen, groot of klein, door actief mee te 

denken. En blijf mensen aandragen die zich aanmelden. We hebben alle contacten straks hard nodig. 

Jullie energie maakt impact! 

 

Wat hebben gedaan de afgelopen weken: 

Oproep in dorpsbladen 

De oproep van Belangengroep Leefbare Dorpen heeft in diverse dorpsbladen gestaan. Dank aan 

iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. En dank aan iedereen die zich vervolgens heeft aangemeld. 

We hebben inmiddels al meer dan 150 aanmeldingen binnen. Achter bijna iedere aanmelding staat 

een gezin. 

Vragen CDA 
De oproep in het dorpsblad van Castenray was voor het CDA aanleiding om op 9 maart a.s. in het 

vragenuur van de Commissie Wonen vragen te gaan stellen over de manier waarop het 

“verkenningsproces” tot nu toe verloopt (zie bijlage).  

Artikel Peel en Maas 

In de Peel en Maas van 4 februari jl. is een artikel geplaatst over het draagvlakonderzoek naar 

windmolens. In de bijlage zien jullie het artikel.  



Aanmelders 

Mensen die onze doelstellingen steunen kunnen zich als zodanig aanmelden en dan tevens aangeven 

of ze actief willen meewerken aan het bereiken van die doelstellingen. Iedereen die iets wil doen, 

draagt bij in een werkgroep. Wil jij ook iets betekenen. Neem contact op! 

“Groen Geijsteren” 

In Geijsteren is ook een belangengroep opgericht: “Groen Geijsteren”. Ook zij willen dat 

besluitvorming pas plaatsvindt nadat er fysieke bijeenkomsten zijn geweest, er eerst beter onderzoek 

komt naar de noodzaak van een windpark, en de impact van een windpark goed in kaart wordt 

gebracht. Ook zoekt “Groen Geijsteren”  naar alternatieven om duurzame energie op te wekken. Een 

website (GroenGeijsteren) is gemaakt, vol met documentatie, en je kunt ze liken op Facebook.  

Contact met dorpsraad Oirlo/ Castenray/ Geijsteren… 

Belangengroep Leefbare Dorpen heeft overleg gehad met de voorzitter van dorpsraad Oirlo. De 

intentie is uitgesproken om samen op te trekken en dezelfde boodschap naar de gemeente en 

gemeenteraad te brengen: breed opgezette fysieke bijeenkomsten en uitstel van besluitvorming tot 

na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Inmiddels is duidelijk dat ook de dorpsraad van 

Castenray bij de gemeente om uitstel besluitvorming wil vragen. Ook dorpsraad van Geijsteren gaat 

zijn zorgen omtrent procesvorming en verstrekken beperkte informatie uiten richting de politiek van 

Venray. 

Mogelijk kun jij in je dorp ook een gesprek plannen met iemand/de voorzitter van jullie dorpsraad? 

Wij zijn er graag bij.  

Procesplanning gemeente 

Er staan 3 nieuwe digitale infoavonden gepland: 15, 16 en 22 februari. Alle avonden van 19.00 tot 

20.00 uur. Meld jij je ook aan? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen laten zien dat ze grote 

vraagtekens stellen bij het proces tot nu toe. Informatieavond februari - Windpark Venray 

We hebben begrepen dat B&W voor de zomer een besluit willen nemen. Laat dus nu van je horen! 

Dit is het belangrijkste moment, nog vóór de raad zich buigt over een besluit. De ervaring in andere 

gebieden in Nederland leert, dat als de raad eenmaal akkoord is, de windmolens binnen de wettelijke 

kaders gerealiseerd kunnen worden.  

Wat zijn onze plannen? 
● We willen de gemeenteraad dusdanig informeren, dat 

1. De online verkenning niet gebruikt wordt voor besluitvorming, om te bepalen of er 
voldoende draagvlak is 

2. Het proces pas weer in gang te zetten wanneer er breed opgezette fysieke 
bijeenkomsten mogelijk zijn. 

3. Besluitvorming uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
● We willen weten hoever Venray inmiddels is gevorderd met het halen van de energiedoelen 

van 2030 en wat er momenteel aan geplande maar nog niet gerealiseerde projecten in de 
pijplijn zit. 

● We kunnen aantonen dat een windpark niet noodzakelijk is voor het halen van de 
energiedoelen van 2030. 

● We zoeken naar alternatieven voor een windpark.  
● We willen in gesprek gaan met individuele raadsleden, fracties en B&W en hen met goed 

onderbouwd feitenmateriaal laten zien dat een windpark niet noodzakelijk is en ongewenst.  
● We lobbyen naar de provincie om een windpark in dit dichtbevolkte gebied niet door te 

drukken, wanneer de gemeente Venray besluit om geen windpark te plaatsen. 

https://groengeijsteren.nl/
https://windparkvenray.nl/informatieavond-februari/


Bij dit alles kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Meld je aan als je een bijdrage denkt te kunnen 
leveren.  
 
Informatie van jullie is waardevol 
Jullie kennen je eigen omgeving. Heeft een windpark aantoonbare impact op je omgeving? Laat het 
ons weten!  
 
 
Jullie contacten zijn goud waard 
Ken je mensen in politiek of media? Zet die contacten in. Ken je mensen met relevante specialistische 
kennis? Probeer ze te interesseren voor ons gezamenlijk belang, vraag hen om advies of tips of om 
zich aan te sluiten. Alles dat ons kan helpen is meer dan welkom. 
 
Ideeën/tips voor acties 
Heb je tips voor serieuze, creatieve of ludieke acties? Aarzel niet en laat het ons weten. 
 
 


