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Het verkennend onderzoek

Landgoed Geijsteren weigert elke medewerking aan windpark
Een groot deel van zoekgebied 1 valt af omdat stichting Landgoed Geijsteren heeft aangegeven géén
medewerking te verlenen aan het plaatsen van turbines op of rond gronden in hun bezit. Zoekgebied
1 was de meest kansrijke locatie voor een windpark.

Windpark van de baan?
Kortweg: nee! Door het wegvallen van een groot deel van zoekgebied 1  komen de eerder als weinig
kansrijk betitelde zoekgebieden 2, 3 en 4 bij Wanssum, Oostrum, Oirlo en Castenray weer
nadrukkelijk in beeld. Dagblad de Limburger meldde hierover op 19 april:  “De gemeente gaat samen
met Etriplus in gesprek met grondeigenaren om te kijken of een windpark daar haalbaar is”. Dus blijf
alert!

De verkenning gaat verder…
B&W van gemeente Venray heeft in de raadsinformatiebrief van 12 april aangegeven in gesprek te
gaan met andere grondeigenaren (zie boven) en ook nog fysieke bijeenkomsten te houden om van
gedachten te wisselen met inwoners (link: https://www.venray.nl/file/30436/download). De
opgehaalde input wordt verwerkt in een eindrapport dat van Frank van Bussel binnenkort aan B&W
zal aanbieden. Frank van Bussel en zijn team zijn al bezig met het schrijven van dit eindrapport.

De fysieke bijeenkomsten
Gebruikmakend van de recent aangekondigde versoepelingen van de coronaregels, hebben Frank van
Bussel en wethouder Jan Jenneskens besloten om op 4, 5, 7 en 8 mei fysieke bijeenkomsten te
organiseren. Wij vinden het enerzijds goed dat de gemeente ingaat op de vraag om fysieke
bijeenkomsten te houden. Het laat zien aan dat de gemeente zich inspant om te voldoen aan de
behoefte in de dorpen. Anderzijds hebben we grote moeite met de manier waarop.
Het doel van de fysieke bijeenkomsten zoals wij en velen van jullie hebben die gevraagd, is om met
een grote groep inwoners samen naar het vraagstuk van de windmolens te kijken en het over
duurzame energie te hebben. In deze kleine samenstelling en korte bijeenkomsten is dat niet
mogelijk.

Daar komt bij dat verreweg de meeste bijeenkomsten plaatsvinden op werkdagen tijdens werkuren
(Oostrum, Oirlo en Geijsteren). Hierdoor  maak je het voor vele mensen moeilijk of onmogelijk om
deel te nemen, en dat vinden we onacceptabel. Ook het feit dat de bijeenkomsten worden
georganiseerd op een moment dat de situatie m.b.t. corona ernstig is - veel ernstiger dan ten tijde
van eerdere online infoavonden - zal een aantal mensen weerhouden om deel te nemen.

De manier waarop nu fysieke bijeenkomsten worden geforceerd, is naar onze mening in strijd met de
telkens weer door de gemeente  beloofde zorgvuldigheid. Wij vragen ons af waarom  de fysieke
bijeenkomsten niet na de zomervakantie kunnen worden gehouden. Dan is het  grootste deel van de
bevolking gevaccineerd. Frank van Bussel kan het eindrapport van de verkenning dan in het najaar
aanbieden.
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Indien u zich in bovenstaande herkent, kunt u dit ook kenbaar maken bij Frank van Bussel
(info@windparkvenray.nl) en Jan Jenneskens (jan.jenneskens@venray.nl) per mail. Het is belangrijk
dat zij dit signaal ontvangen, zowel per mail als in gesprekken.

Planning
4-8 mei Fysieke bijeenkomsten in de Oostrum, Oirlo, Geijsteren, Castenray en Wanssum
Medio mei Collegevoorstel/besluit n.a.v. het eindrapport van de verkenning; rapport openbaar?
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”

Collegebesluit
Het college moet een besluit nemen en de raad een raadsvoorstel doen. Het collegebesluit en
onderliggende stukken zijn (normaliter) openbaar. Onderliggend stuk is het rapport van het
verkennend onderzoek. Wij willen met een aantal mensen dit rapport zéér goed bestuderen en van
commentaar voorzien. Wil jij een onderdeel voor je rekening nemen? Neem contact op!

Sprekersplein
Je kunt als inwoner de raad toespreken. Dat kan tijdens het “Sprekersplein”. Het zou sterk zijn als één
iemand of een aantal mensen bij het “Sprekersplein” willen inspreken over het verkennende
onderzoek en mogelijke  windturbines. Wij gaan graag in overleg met jullie hoe dit het beste vorm
gegeven kan worden. Wil jij graag van je laten horen, spreek je uit en neem contact op! Wij
coördineren de inbreng zodat de inhoud goed op elkaar aansluit.

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)

Hoe onafhankelijk is het verkennende onderzoek?
Doel van de verkenning is het onderzoeken van haalbaarheid en wenselijkheid van een windpark in
Venray.

Een aantal feiten op een rij:1

● Frank van Bussel was tot 1 maart 2021 directeur van KNMH Foundation, een landelijk
netwerk van adviseurs.

● KNMH Foundation is gelieerd aan Arcadis, een “design- en consultancybureau voor de
natuurlijke en bebouwde leefomgeving”.

● Adviseurs van KNMH Foundation zijn vrijwilligers of medewerkers van Arcadis.
● Sinds 1 maart is Frank van Bussel werkzaam bij Arcadis.
● Arcadis schrijft o.a. ruimtelijke plannen voor windparken, bijv. voor Windpark Greenport

Venlo. Daarnaast doen ze advies- en begeleidingstrajecten, zoals het verkennend onderzoek
naar windparken in Venray en Horst a/d Maas. Ook schrijven ze Provinciale
Inpassingsplannen voor de Provincie, o.a. dat voor Windpark Greenport Venlo.

1 Zie onderstaand schematisch overzicht van de (financiële) belangen
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● Gemeente Venray heeft voor het geplande windpark Venray Etriplus in de arm genomen en
met hen “afgesproken dat er een ervaren onafhankelijke Omgevingsmanager wordt
ingehuurd”.

● Dat werd dus Frank van Bussel, die - zoals gezegd - aanvankelijk werkzaam was bij de aan
Arcadis gelieerde KNMH Foundation en sinds 1 maart officieel in dienst is bij Arcadis.

● Etriplus is het energie-ontwikkelbedrijf voor Greenport Venlo, en in die hoedanigheid
betrokken bij o.a. Windpark Greenport Venlo.

● Aandeelhouders van Etriplus zijn o.a. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en ook Arcadis
● Eigenaren van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zijn de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas

en Venray en provincie Limburg.

Kijkend naar bovenstaande, kun je grote vraagtekens zetten bij de beweerde onafhankelijkheid van
dit verkennend onderzoek: Arcadis, Etriplus en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hebben een
aantoonbaar financieel belang om een windpark te realiseren.

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo BV: structuur, aandeelhouders en deelnemingen

Mede vanwege de dubbele pet van Arcadis, enerzijds advisering en begeleiding (“verkenning”), en
anderzijds opstellen van bestemmingsplannen, zijn windparken goed belegd “brood op de plank”.
Ook bij de provincie is duidelijke sprake van een dubbele pet: enerzijds is de provincie “bevoegd
gezag” voor windparken met een opgesteld vermogen tussen 5 en 100 MW, en anderzijds heeft de
provincie als verreweg grootste aandeelhouder in Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo via Etriplus een
financieel belang.

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is in Venray bekend van de recente dreigbrief aan het adres van de
gemeente nadat de raad plannen voor uitbreiding van bedrijventerrein “de Spurkt” had afgewezen.

Frank van Bussel wordt continu betiteld als “onafhankelijk gebiedsregisseur” en B&W herhaalt
telkens dat het om een onafhankelijk onderzoek gaat. Echter, hoe onafhankelijk kan een
verkenningsteam zijn, dat gedomineerd wordt door partijen die financieel belang hebben bij het
realiseren van een windpark?
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Wij vinden het principieel onjuist om belanghebbende partijen in te schakelen om te onderzoeken of
een windpark haalbaar en wenselijk is. Dat is de kat op het spek binden. Een uitkomst met een hoog
“WC-eend gehalte” ligt dan op de loer: “wij van de windparken adviseren een windpark”.

Alleen al vanwege de vele recente “affaires” zou je verwachten dat bij de politiek verantwoordelijken
reeds bij een schijn van belangenverstrengeling alle alarmlichten gaan branden. Tot nu toe zien wij
nog geen alarmlichten branden. Dat is opmerkelijk want bij deze verkenning is er wel degelijk sprake
van belangenverstrengeling.

Gezien bovengenoemde financiële belangen, rijzen de volgende vragen:
● Heeft Etriplus de gemeente Venray benaderd voor het verkennende onderzoek of andersom?
● Wie heeft Frank van Bussel voorgedragen om de verkenning te leiden? Etriplus of gemeente

Venray?

Opiniepeiling over plaatsing van windmolens in Venray
De uitslag van de opiniepeiling op website www.burgersvanvenray.nl is bekend en glashelder: 86%
van de deelnemers is het eens met de stelling: “De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een
windpark”. De uitslag is geheel in lijn met die van de enquête van www.windparkvenray.nl. Wat gaat
de gemeente doen met zowel de enquête als deze peiling?

Petitie “Geen windmolens in oostelijk buitengebied Venray “
Zoals jullie boven hebben gezien, kunnen er nog altijd windturbines komen in de omgeving van
Geijsteren, Wanssum, Oostrum, Oirlo, en Castenray . De door belangengroep Groen Geijsteren
gestarte petitie is en blijft dus van groot belang en kan nog steeds worden ondertekend. Inmiddels
hebben meer dan 500 mensen dat (digitaal of schriftelijk) gedaan.

Teken de petitie. Samen staan we sterk! Link: https://groengeijsteren.nl/petitie.
Tip: bekijk na het ondertekenen van de petitie ook de informatie op de website van GroenGeijsteren.

Waardedaling van huizen door (plannen voor) een windpark
Alleen al plannen voor een windpark kunnen invloed hebben op de waarde van huizen in de
omgeving van zoekgebieden. Ook wanneer er nog geen bestemmingsplanwijziging is, kun je al
bezwaar maken tegen de WOZ aanslag bij de gemeente. Daarmee wordt de gemeente op de hoogte
gebracht van mogelijke impact en moeten ze zich uitspreken over of het vaststellen van een
zoekgebied impact heeft op WOZ-waarde. Onlangs heeft de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking
toegestuurd. Tot 6 weken na dagtekening kan er bezwaar tegen de WOZ-waarde worden gemaakt.
Link naar bezwaarschrift: via DigiD
(https://www.venray.nl/bezwaar-gemeentelijke-belastingen/formulier) of schriftelijk
(https://www.venray.nl/file/7/download).

Heb je meer tijd nodig om het bezwaar te onderbouwen, dan kun je binnen de termijn van zes weken
ook een zgn. pro forma bezwaarschrift indienen. Hiermee geef je aan bezwaar te willen maken en
vraag je om uitstel voor het aanleveren van de onderbouwing. De gemeente laat hierna weten
hoeveel tijd je krijgt voor het indienen van het bezwaarschrift met onderbouwing. Een voorbeeldbrief
kun je vinden op de website van o.a. Vereniging Eigen Huis
(https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/belastingen/proforma-woz-bezwaarschrif
t.doc).
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Hernieuwbare elektriciteit:  Venrayse doelstelling voor 2030 in perspectief
Volgens KODE Venray moet in 2030 1230 TJ (=342 GWh) elektriciteit worden opgewekt met zon op
dak,  zon op land en evt. met wind.
Ter vergelijking: in Amsterdam (873000 inwoners, heel veel bedrijven, grote haven) wil men in 2030
550 MW zon op dak of op land en 127 MW wind  op land gerealiseerd te hebben. Daarmee wordt
ongeveer 523 resp. 349 GWh energie opgewekt. In totaal dus ca. 872 GWh = 3139 TJ. De opgave van
Venray komt dus neer op 39% van die van Amsterdam! Venray neemt dus relatief veel hooi op de
vork.

Wat hebben wij de afgelopen weken gedaan?
● Overleg en afstemming van werkzaamheden en acties met Groen Geijsteren en Werkgroep

Monitoring Hernieuwbare Energie. Groen Geijsteren heeft gesproken met enkele
raadsfracties. Deze houden zich op de vlakte en wachten het eindrapport van de verkenning
af.

● In kaart gebracht in hoeverre de zoekgebieden nog ruimte bieden voor een windpark,
rekening houdend met het feit dat Landgoed Geijsteren geen medewerking zal verlenen aan
het realiseren van een windpark.

● Gegevens verzameld over de WOZ-waarde van woningen rond de zoekgebieden. Daarmee
kunnen we een grove inschatting maken van de planschadebedrag dat op de gemeente kan
afkomen.

Wat zijn onze plannen?
● Inspreken tijdens het  “Sprekersplein”  op 1 juni.
● 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-Verkennin
g-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.

● We zijn ook bezig met het maken van een informatiepakket voor de raad. Daarmee willen we
door Frank van Bussel tijdens informatiebijeenkomsten en op de website van Windpark
Venray verstrekte informatie rechtzetten. Ook die informatie is n.l. op vele punten onjuist,
eenzijdig of onvolledig.

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!
B&W wil 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 meestal gerealiseerd worden.
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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 hulp is meer dan welkom en jullie contacten zijn goud waard
Wij kunnen alle hulp gebruiken. Heb je kwaliteiten waarvan je denkt dat die ons kunnen helpen, laat
dan even van je horen. Wil je het gesprek aangaan met raadsleden of hen een brief schrijven, aarzel
dan niet, want het is hartstikke belangrijk! Neem desgewenst van tevoren contact met ons op.
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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