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Belangengroep Leefbare Dorpen 
Update nr.2,  26 maart 2021 

De verkenning 

Inmiddels hebben de  digitale informatieavonden van omgevingsmanager Frank van Bussel van 

Windpark Venray plaatsgevonden op 15, 16 en 22 februari. Er zijn weer vele kritische vragen gesteld 

en wederom hebben mensen hun zorgen kunnen uiten.  

Ook wij van Belangengroep Leefbare Dorpen hebben een groot aantal kritische vragen gesteld met 

als bedoeling dat die door leden van Pro Venray en CDA in de raadsleden informatieavond gesteld 

zouden worden. De vragenlijst is aan de commissie van Frank van Bussel overhandigd met de vraag 

om al deze vragen te beantwoorden. Deze commissie heeft ervoor gekozen om deze vragen en 

antwoorden te bundelen in een memo en op hun website Windpark Venray te plaatsen. 

Zie hiervoor de volgende link: https://windparkvenray.nl/wp-content/uploads/2021/03/Memo-

Windpark-Venray-Verkenning-2021.pdf  

In het memo staat dat Frank Van Bussel de verkenning half mei afgerond wil hebben! 

 

Opiniepeiling over plaatsing van windmolens in Venray 

Venray heeft een zogenoemde pollingsite: burgersvanVenray.nl. Op deze website wordt maandelijks 

een stelling gepubliceerd waarop inwoners van Venray kunnen reageren. De site is 10 jaar geleden 

ontstaan op initiatief van enkele inwoners van Venray. Door financiële donaties van particulieren is 

het mogelijk om deze volstrekt onafhankelijke website te kunnen laten functioneren. 

Via onderstaande link, kom je uit op een stelling over de plaatsing van windmolens in Venray. Wij 

verzoeken jullie daarom, om hier jullie mening te geven over deze stelling. Tot en met 30 maart kun 

je je stem uitbrengen over de huidige stelling, die betrekking heeft op plaatsing van windmolens in 

Venray.  Wij verzoeken jullie allemaal om je mening te geven over de huidige stelling: “De regio 

Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark ”. 

Let op: als je tegen plaatsing van windmolens bent, dan moet je dus stemmen: ”eens”!  

Link: https://www.burgersvanvenray.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=602:de-regio-

venray-is-ongeschikt-voor-de-locatie-van-een-windpark&Itemid=101  

 

Groen Geijsteren 

Verder heeft belangengroep Groen Geijsteren een petitie op hun website geplaatst. Het zou 
geweldig mooi zijn als jullie deze petitie zouden willen lezen en ondertekenen,  immers samen staan 
we sterk! Attendeer familieleden, vrienden en kennissen op deze petitie en op de website 
burgersvanvenray.nl. 

Link: https://groengeijsteren.nl/petitie 
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Wat hebben wij de afgelopen weken gedaan? 

Vragen CDA 
De dorpsraden van Oirlo en Castenray pleiten al een tijdje voor uitstel van besluitvorming tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  Een oproep in het dorpsblad van Castenray was voor het CDA 
aanleiding om op 9 maart j.l. in het vragenuur van de Commissie Wonen vragen te gaan stellen over 
de manier waarop het “verkenningsproces” tot nu toe verlopen is. Wethouder Jenneskens gaf aan 
geen voorstander te zijn van uitstel van besluitvorming. 
 
Dorpsraden Oirlo  en Castenray 
Beide dorpsraden hebben inmiddels een gesprek met wethouder Jenneskens gehad en geven aan 
fysieke informatiebijeenkomsten belangrijk te vinden, en dat er serieus gekeken moet worden naar 
draagvlak en de uitslag van de enquêtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Sprekersplein                                                                                                                                                         

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken tijdens het sprekersplein van de 

gemeente Venray op dinsdag 2 maart j.l. In 7 minuten tijd kun je de raad  toespreken over een 

bepaald onderwerp. Voor ons was dit een mogelijkheid om college en raadsleden te bereiken en te 

vragen om vóór de zomer nog geen besluit te nemen in verband en wel om de volgende redenen: 

ontevredenheid over de manier waarop Frank van Bussel de verkenning uitvoert, geen 

mogelijkheden  voor fysieke bijeenkomsten, geen draagvlak, en onduidelijkheid over wat er 

überhaupt nog nodig is om de energiedoelstelling voor 2030 te halen. Link naar de tekst: 

https://venray.raadsinformatie.nl/document/9845441/1/Tekst%20dhr%20Bosch%20-

%20Verkennend%20onderzoek%20winpark 

 

Wat zijn onze plannen? 

● We willen bij de gemeenteraad bereiken dat: 
1. De online verkenning niet wordt gebruikt voor besluitvorming of om te bepalen of er 

voldoende draagvlak is. 
2. Het proces pas weer in gang wordt gezet wanneer er breed opgezette fysieke 

bijeenkomsten mogelijk zijn. 
3. Besluitvorming wordt uitgesteld 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 willen (en 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 niet door te drukken, wanneer de gemeente 

Venray besluit om geen windpark te plaatsen. 
Bij dit alles kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Meld je aan als je een bijdrage denkt te kunnen 
leveren.  
 

https://venray.raadsinformatie.nl/document/9845441/1/Tekst%20dhr%20Bosch%20-%20Verkennend%20onderzoek%20winpark
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Interesse voor onze belangengroep? 

Mensen die onze doelstellingen steunen kunnen zich 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! 

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.  
 

Informatie van jullie is waardevol 

Jullie kennen je eigen omgeving. Denk je dat een windpark aantoonbare impact heeft 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. 
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