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   Samenwerking 
 Venray 

Verantwoord Verder! 
 
 
Vragen voor het algemeen vragenuur voor de commissie wonen van 6 sept. 2016 
 

Onlangs vernamen wij dat het windmoleninitiatief in Ysselsteyn weer in beweging is. 
 
De gemeenteraad van Venray heeft besloten dat er ruimtelijk bezien geen mogelijkheden zijn voor 
windenergie in Venray. Alleen bij kleine initiatieven passend binnen een bestemmingsplan is een 
uitzondering gemaakt. 
 
In de adviesnota groen wordt het besluit van de gemeenteraad nogmaals aangehaald. 
 
De provincie Limburg heeft in het Pol vastgelegd dat zij de wettelijke opdracht van het rijk om een 
hoeveelheid windenergie in de provincie Limburg te realiseren graag wil waarmaken, maar heeft hier geen 
verplichting opgelegd naar de gemeenten. Venray heeft in haar koers voor Venray nogmaals aangegeven 
dat windmolens in de gemeente Venray geen draagvlak hebben door hun impact op het landschap en de 
publicaties dat windenergie in deze regio voor 2040 economisch niet rendabel te maken is.  
 
Bij de voorgaande behandeling van het windmoleninitiatief in Ysselsteyn in 2014 heeft de provincie Limburg 
zelfs aangegeven dat deze locatie niet geschikt was vanwege natuur in de omgeving. 
Op 21 april 2015 is een adviesnota in het college behandeld waarin de ruimtelijke mogelijkheden van 
windmolens in de gemeente Venray is beschreven, deze is als ingekomen stuk bij de commissie wonen 
aangeboden. Er staat in de nota dat de nota als uitgangspunt bij de uitwerking van de Pol visie over energie 
wordt meegenomen. De conclusie in deze nota is dat in de gemeente Venray haar energiedoelstellingen op 
andere manieren dan via windenergie zal moeten bereiken. 
 
Toch wordt in de publicaties over de windmoleninitiatieven aangehaald dat de gemeente zou willen 
meewerken aan de windmoleninitiatieven. 
 
Vandaar de volgende vragen. 
 
Wordt bij initiatieven voor windenergie, de uitkomst van de adviesnota van april 2015 en het besluit van de 
raad nog steeds gevolgd en wordt ook duidelijk aangegeven dat besloten is geen medewerking aan 
windmolens te verlenen in de gemeente Venray? 
 
Wordt bij de vaststelling van de Pol uitwerking t.a.v. energie ook deze lijn gevolgd door de gemeente 
Venray? 
 
Zijn er omgevingsvergunningen voor windmolens in Venray die niet passen binnen de bestemmingsplannen 
verleend sinds het besluit van de gemeenteraad. Zo ja, welke initiatieven zijn dit en zijn deze voorgelegd 
aan de gemeenteraad? 
 
Namens Samenwerking Venray, 
 
Theo Mulders, 


