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Uw kenmerk

Geachte mevrouw Wittenburg,
In uw brief van 19 februari uit u uw zorgen over het verkennende onderzoek naar een mogelijk
windpark in onze gemeente. Naar uw mening zijn er veel onduidelijkheden over de reden en
uitgangspunten voor de verkenning, de bedoeling en zorgvuldigheid van het proces van deze
verkenning en het informeren en betrekken van de burgers daarbij. Bij deze zaken spreekt u ook
uw twijfels uit over de betrouwbaarheid. Dit leidt in uw brief tot de concrete vraag of “de gemeente
Venray bij monde van wethouders, burgemeester en raadslieden samen met een groep
burgerafgevaardigden wil kijken hoe dit proces eerlijker, opener en transparanter kan en de
beslissing uit te stellen tot na de zomervakantie 2021”.
Ook via andere wegen, zoals de informatieavonden, rechtstreeks contact met de medewerkers van
het verkenningsteam en de medewerker communicatie van de gemeente hebben we vragen,
aanbevelingen en uw zorgen mogen ontvangen.
Als eerste willen we u bedanken voor uw input. Wij nemen dit zeer zeker serieus. Via deze brief
geven we graag schriftelijk antwoord op de door u gestelde vraag in uw brief en de vragen die via
andere wegen zijn ontvangen.
We willen graag starten met het schetsen van de context waarbinnen wij het verkennende
onderzoek uitvoeren. Het rijk heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 bijna volledig
duurzaam moet zijn. Hiermee geeft Nederland invulling aan de afspraken over duurzame energie in
het Klimaatakkoord van Parijs. Voor de huidige energievoorziening is onze samenleving voor een
groot deel afhankelijk van olie, gas en kolen. De uitstoot van CO2 door verbranding van deze
fossiele brandstoffen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en de kwaliteit van de
leefomgeving. Om dit te veranderen, zullen we moeten overschakelen naar wonen en werken op
basis van schone en duurzame brandstoffen.
Ook in Venray leveren we een bijdrage aan deze energietransitie. De gemeenteraad heeft besloten
om daarvoor alle opties, zoals zonne-energie, windenergie en groen gas te onderzoeken, open te
staan voor nog in ontwikkeling zijnde technieken en niets uit te sluiten. Op dit moment zijn zonne-
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energie en windenergie erkende technieken waar direct resultaten mee te bereiken zijn, dus daar
zijn we als eerste mee aan de slag gegaan.
We weten dat de ontwikkeling van een windpark grote impact heeft op de omgeving. Dat lezen wij
ook in de zorgen die u uit in uw brief. Evenals u vinden wij zorgvuldigheid in het proces samen met
de omgeving en gedegen onderzoek naar de haalbaarheid op basis van maatschappelijke,
technische, financiële, en juridische aspecten zeer belangrijk. Vandaar dat we gestart zijn met een
uitgebreide verkenningsfase. Op basis van alles wat we ophalen, schetsen we een zo compleet
mogelijk en objectief beeld op basis waarvan de gemeenteraad weloverwogen een besluit kan
nemen of zij mogelijkheden zien voor een vervolgfase en op welke wijze deze dan zou kunnen
worden ingezet. Onderdeel van het advies is ook de wijze waarop inwoners(afgevaardigden) actief
betrokken kunnen worden in het mogelijke vervolgproces en hoe we inwoners kunnen
ondersteunen naar eigenaarschap van het windpark.
Mocht het komen tot een vervolg dan zullen in ieder geval nog diverse onderzoeken (onder andere
in het kader van milieu en gezondheid) volgen, waarbij wordt gekeken of daar beperkingen of
onmogelijkheden uit voortkomen. Daarnaast kan een windpark alleen worden ontwikkeld mits
voldaan wordt aan de voorwaarde dat de voordelen van een uiteindelijk windpark goed verdeeld
zijn over de omwonenden en de grondeigenaren in en aangrenzend aan het zoekgebied en de
overige inwoners van Venray.
Er wordt door de gemeenteraad naar aanleiding van de verkenning dus geen besluit genomen of er
een windpark komt, maar of het zinvol is om een vervolgfase te starten waarin verder onderzoek
wordt gedaan naar de mogelijkheid.
Door de coronamaatregelen zijn de contacten met de inwoners anders en niet optimaal voor
iedereen. De coronamaatregelen vragen om een andere werkwijze, waarbij ons streven blijft om zo
veel mogelijk signalen op te halen uit de omgeving. Zo hebben we met de enquête en
informatieavonden en individuele contacten veel reacties ontvangen, vragen beantwoord en input
opgehaald. Ook wij vinden een fysiek gesprek heel wenselijk, dus zodra het mogelijk is volgen ook
fysieke sessies in kleine groepen, waarbij de inwoners van Geijsteren uiteraard welkom zijn.
We verwachten dat op dit moment stil leggen van het onderzoek mogelijk zou kunnen leiden tot
langere onrust en verdeeldheid onder de inwoners. We beogen dan ook de verkenning half mei af
te ronden zodat de resultaten voor de zomervakantie 2021 kunnen worden teruggekoppeld aan de
gemeenteraad. Daarmee kan de raad besluiten over het mogelijke vervolg en de wijze waarop dit
dan plaats vindt. Hiermee wordt ook helderheid richting inwoners wordt gecreëerd.
Op de vragen die zijn ontvangen via andere wegen is door het verkenningsteam het volgende,
mede dankzij uw input, gedaan;



een blog artikel geschreven over de nadelen van een mogelijk windpark



er wordt uitleg gegeven over de online avonden (waarom is er gekozen voor het beginnen
met presenteren, waarom is er gekozen voor deze opzet e.d.)
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er wordt uitleg gegeven over waarom de enquête meteen live is gegaan en waarom er niet
mee gewacht is



de vraag 'is er al iets besloten' wordt beantwoord



de vraag over 'minnelijke planschade' staat nu duidelijker op de site



er is antwoord/richting gegeven dat er draagvlak gepeild wordt en niet gecreëerd



er wordt antwoord gegeven op de vraag 'wat doet de gemeente Venray nog meer aan
opwek'



de vragen die nog niet beantwoord zijn staan nu openbaar op de website



er volgt een uitgebreid document met vragen, waarin een deel van uw vragen ook zijn
meegenomen

Omdat er daarnaast heel veel vragen zijn, en hiervan ook een deel overlappend is, worden deze in
een zeer uitgebreid document gedeeld. Dit zal deze week gedaan worden. Dit neemt niet weg dat
wij snappen dat de zorgen wellicht aanwezig blijven. Wellicht kunnen die in de fysieke
bijeenkomsten ook besproken worden.
We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Wethouder Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen,
Jan Jenneskens

