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Belangengroep Leefbare Dorpen 
 

Update nr. 4, 30 mei 2021 
 

Beste mensen, 
 
Dit keer een korte maar belangrijke update. 
 
 

De Verkenning 
 
Inmiddels is het eindrapport van de verkenning naar een mogelijk windpark in Venray klaar en 
aangeboden aan de gemeenteraad. Je kunt het rapport vinden op de website van Windpark Venray: 
https://windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021/. 
 
Binnen Belangengroep Leefbare Dorpen en Groen Geijsteren zijn een aantal mensen benaderd om 
het  eindrapport kritisch te lezen en te voorzien van commentaar of het weerleggen van 
onjuistheden. Onze commentaren en  reacties, zowel van Groen Geijsteren als van Belangengroep 
Leefbare Dorpen, vormen zo dadelijk één versie die we tegelijk met de petitie aan willen bieden aan 
de burgemeester,  verantwoordelijk wethouder Jan Jenneskens en een vertegenwoordiger van de 
raad. 
 
Mocht je, na het lezen van het eindrapport,  de behoefte voelen om een reactie te geven op de 
verkenning of de uiteindelijke eindconclusie, schrijf gerust een mail naar info@windparkvenray.nl  en 
naar leefbaredorpen@gmail.com. Mogelijk nemen we je opmerking(en) ook mee in onze reactie op 
het eindrapport, of sturen we alle binnengekomen opmerkingen gebundeld naar 
info@windparkvenray.nl ,naar de raad en griffie. 

  
 
 

Memo 
 
Wij zijn bezig met het formuleren van een reactie op het Memo, dat gemeente Venray en het 
verkenningsteam o.l.v. Frank van Bussel hebben gepubliceerd (link: https://windparkvenray.nl/wp-
content/uploads/2021/03/Memo-Windpark-Venray-Verkenning-2021.pdf). We willen onze reactie 
aanbieden aan de raadsfracties. We doen dit omdat het Memo naar onze mening in een aantal 
opzichten een onjuist, eenzijdig of onvolledig beeld geeft. 
 
 

Wob-verzoek Windpark Venray 
 
In een poging om meer informatie te krijgen over de start en uitvoering van de verkenning heeft een 
inwoner van Castenray op 8 maart 2021 gemeente Venray verzocht om desbetreffende documenten 
openbaar te maken. Hij beroept zich op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en vraagt concreet 
om:  

1. Alle informatie aangaande de opdrachtverstrekking voor, en van, de verkenningsfase die 
geleid heeft tot oprichting van de werkgroep met als begeleider een onafhankelijk 
aangestelde gebiedsregisseur. 

https://windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021/
mailto:info@windparkvenray.nl
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https://windparkvenray.nl/wp-content/uploads/2021/03/Memo-Windpark-Venray-Verkenning-2021.pdf
https://windparkvenray.nl/wp-content/uploads/2021/03/Memo-Windpark-Venray-Verkenning-2021.pdf
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2. Alle informatie omtrent verandering van functienaam van de begeleider van deze werkgroep 
van kwartiermaker naar gebiedsregisseur en omgevingsmanager. 

3. Alle informatie tussen de aangestelde omgevingsmanager en wethouders van de gemeente 
Venray die is voortgekomen tijdens dit onderzoek omtrent beleving en sentimenten jegens 
een mogelijk windpark van bewoners binnen de gemeente Venray. 

 
Het Wob-verzoek is  op 19 april 2021 gehonoreerd. De vrijgegeven documenten zijn te vinden op de 
website van de gemeente: https://www.venray.nl/file/30633/download. 
 
De vrijgegeven informatie heeft voornamelijk betrekking op de start en uitvoering van de verkenning  
(punt. 1). De documenten bevatten helaas  nauwelijks informatie over punten 2 . en 3. 
 
Wat heeft het Wob-verzoek zoal aan het licht gebracht? 

● Ruim vóór het vaststellen van Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE) Venray op 29 
okt. 2019 heeft Etriplus al in het voorjaar van 2019 op eigen initiatief een onderzoek 
uitgevoerd naar mogelijke locaties voor een windpark in Venray. De resultaten van dit 
onderzoek zijn aan het college gepresenteerd op 30 april 2019. 

● De zoekgebieden zijn voortgekomen uit het door Etriplus in het voorjaar van 2019 op eigen 
initiatief uitgevoerd onderzoek. 

● Frank van Bussel is door Etriplus ingehuurd als “onafhankelijk” omgevingsmanager/ervaren 
gebiedsregisseur.  

● Uit de documenten blijkt dat de opdracht van Frank van Bussel  is: het organiseren/creëren 
van draagvlak voor een windpark. 

o Vergelijk dat eens met de uitspraak van Frank van Bussel in De Limburger van 24 
febr. 2021 (zie hieronder)! 

● Etriplus stelt expertise beschikbaar over inpassing in het landschap, geluid, 
verdienmodellen, compensatie voor omwonenden, financiële participatie, etc. 

o Dat betekent dat veel van de tijdens de verkenning verstrekte informatie afkomstig is 
van een direct belanghebbende partij en wordt doorgegeven via een door diezelfde 
partij ingehuurde omgevingsmanager.  

● De voorbereidingsfase (oftewel verkenningsfase) wordt uitgevoerd door Etriplus, in nauwe 
samenspraak met de gemeente.  

● Punt 3.3 van de “voorbereidingsovereenkomst” tussen Etriplus en gemeente Venray luidt: 
“Indien partijen gezamenlijk besluiten dat de voorbereidende fase over de verdere 
ontwikkeling van het windpark als bedoeld in de overeenkomst geen aanleiding geeft tot het 
aangaan van een samenwerkingsovereenkomst dan stopt daarmee de ontwikkeling van een 
windpark. Partijen spreken af dat indien in een periode van drie jaar daarna een 
ontwikkeling van een windpark in Venray alsnog wordt opgepakt dit gebeurt met 
instemming van beide partijen. Indien één van beide partijen positief en de ander negatief 
oordeelt dan staat het de eerste partij vrij om zelfstandig door te gaan met de 
ontwikkeling”.  

● De kosten van de voorbereidingsfase (verkenning) worden geschat op ca. € 135 000 bij de 
beoogde doorlooptijd van vier maanden. Dit betreft de kosten voor de projectleider van 
Etriplus inclusief kosten voor inhuur van derden en out of pocket kosten en de kosten van de 
gemeente. Partijen spreken af om deze kosten op basis van 50% 50% met elkaar te delen.  

● Tijdens de informatiebijeenkomsten had Frank van Bussel het over windturbines met een 
vermogen tussen 3,5 en 4,5 MW. In een van nu verstrekte documenten wordt echter 
gesproken over nog grotere windturbines met een vermogen van 5 MW.  

● In het Wob-verzoek wordt o.a. gevraagd om tussen de aangestelde omgevingsmanager en 
wethouders van de gemeente Venray uitgewisselde informatie over beleving en 
sentimenten jegens een mogelijk windpark van bewoners binnen de gemeente Venray. In 
de toegezonden documenten is hierover zo goed als niets te vinden. 

https://www.venray.nl/file/30633/download
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o De meest recente toegezonden informatie dateert van 28  jan. 2021. Zowel vóór als 
na die datum zijn er informatiebijeenkomsten gehouden tijdens welke aanwezigen 
uiting hebben gegeven aan hun beleving en sentimenten m.b.t. een mogelijk 
windpark. 

o Het is nauwelijks voorstelbaar dat gemeente en verkenningsteam niet over dat 
onderwerp hebben gecommuniceerd en niets hebben vastgelegd. 

● Etriplus kan “uitstappen” voordat zeker is dat er SDE subsidie komt en of er juridische 
procedures worden gestart.  

 

 

 

 
Planning 
 
1 juni  “Sprekersplein”: inspreekmogelijkheid bij de gemeenteraad 
8 juni   Commissie Wonen (gaat over windturbines) 
29 juni   Raadsvergadering - raadsvoorstel over “verkennend onderzoek mogelijkheid tot 

ontwikkeling van windpark op het grondgebied van Venray” 
 
Commissie wonen 
Bij de commissie wonen kunnen vragen behandeld worden die door raadsleden worden ingestuurd. 
Wil jij hier gebruik van maken? Neem contact op.  
 
Raadsvergadering 
De raadsvergadering is digitaal te volgen. Zie Overzicht Gemeente Venray (raadsinformatie.nl) 

 

 

https://venray.raadsinformatie.nl/
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Petitie “Geen windmolens in oostelijk buitengebied Venray “ 
 
De door belangengroep Groen Geijsteren gestarte petitie kan nog steeds ondertekend worden. 
Voor diegene die de petitie nog niet ondertekend hebben bestaat nog even de mogelijkheid om die 
te ondertekenen. Teken de petitie. Samen staan we sterk! 
 
Link: https://groengeijsteren.nl/petitie. Tip: bekijk na het ondertekenen van de petitie de informatie 
op de website van GroenGeijsteren. 
 
 
 
 

https://groengeijsteren.nl/petitie

