Nederweert – Eind, 8 september 2017

Betreft: initiatieven voor windenergie in de gemeente Nederweert

Geachte gemeenteraad,
Wij zijn de grondeigenaren die meewerken aan het initiatief voor Windpark De Zoom in de gemeente
Nederweert. Op 26 september 2017 neemt u een besluit over de ingediende initiatieven voor
windenergie en naar aanleiding daarvan sturen wij u deze brief.
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) stelt voor het principeverzoek Ospeldijk als
voorkeursalternatief aan te merken en de principeverzoeken De Zoom en Frenkenbaan als
terugvaloptie. Als wij eerlijk zijn, zijn wij verrast door en ook wel verbaasd over deze beslissing.
Wij zijn van mening dat het initiatief voor Windpark De Zoom verder zou moeten worden ontwikkeld,
om verschillende redenen. Wij hebben de indruk dat de keuze van het college volledig leunt op het
oordeel van het windpanel. Dit oordeel is uiteraard een belangrijk element, maar volgens ons
moeten de initiatieven breder worden beoordeeld. En als wij dat doen, komen wij tot de conclusie
dat Windpark De Zoom op belangrijke punten beter scoort dan de andere initiatieven.
Zo hebben wij als grondeigenaren en Staatsbosbeheer duidelijke afspraken gemaakt. We zijn
eensgezind en de afspraken liggen vast. Daar hebben wij juist vanaf het begin veel energie in gestopt,
omdat dit belangrijk beginpunt is voor een zorgvuldig proces. Tijdens het overleg dat wij op 19 juli jl.
hebben gehad met wethouder Coumans en Hans van de Kerkhof hebben wij ook waardering
gekregen voor deze aanpak en voor zover wij weten, zijn wij op dit vlak verder gevorderd dan de
andere initiatieven. Hierdoor is ook de indeling van het windpark ontstaan zoals wij dat nu
voorstellen, met de goedkeuring van Staatsbosbeheer. In de huidige indeling is met veel belangen
rekening gehouden, waaronder met de afstand tot woningen. Daarom vinden wij dit een goed
ontwerp dat ook nodig is om zes windmolens te kunnen plaatsen die veel duurzame energie
produceren.
Daarnaast is er de samenwerking met de Nederweerter Energiecoöperatie (NEWECOOP) en
duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Wij stellen onze grond ter beschikking voor de
windmolens en door de samenwerking met NEWECOOP wordt het mogelijk dat drie windmolens van
De Zoom rechtstreeks eigendom kunnen worden van de inwoners van Nederweert en omgeving. Via
NEWECOOP krijgen inwoners zo ook de beschikking over de opbrengsten van deze windmolens. Dat
er drie windmolens voor de coöperatie zijn, is meer dan bij het initiatief Ospeldijk en naar wij hebben
begrepen, zijn er op dit vlak nog geen afspraken gemaakt bij het initiatief Frenkenbaan. Daarnaast
wonen wij als grondeigenaren in de directe of nabije omgeving van het plangebied. Dat zorgt ervoor
de revenuen ook lokaal worden benut, bijvoorbeeld door versterking van landgoed Het Kruis, de
lokale agrarische sector en natuurontwikkeling in De Zoom door Staatbosbeheer. Dit in tegenstelling
tot het initiatief Ospeldijk waarbij ook grondeigenaren deelnemen die in een andere provincie
woonachtig zijn.
Wij zijn begonnen door als grondeigenaren met elkaar afspraken te maken, als start van een
zorgvuldig proces. De uitkomst hiervan is dat wij op 16 juni jl. de opstalovereenkomsten hebben
gesloten en een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. Dit proces is feestelijk afgesloten.
De volgende stap is dat wij een goed proces met de omgeving willen. Daar wonen en werken wij mee

samen, dus dat vinden wij belangrijk. Er is al contact met de mensen in de omgeving van De Zoom.
Wij krijgen best positieve reacties op ons initiatief en in elk geval op de manier waarop wij actief
contact zoeken met de omgeving.
Natuurlijk zijn er ook mensen kritisch of zelfs afwijzend, maar dat is vrijwel niet uit te sluiten bij een
initiatief voor windmolens. Ook op het vlak van communicatie en het gesprek aangaan met de
omgeving – een belangrijk onderdeel bij initiatieven voor windenergie - vinden wij dat het initiatief
voor De Zoom beter scoort en verder is dan andere projecten. Wij wonen bijvoorbeeld zelf in de
omgeving van het initiatief Ospeldijk, maar de initiatiefnemers van dat windpark hebben ons als
bewoners tot op heden hierover niet geïnformeerd.
Het college geeft aan één initiatief te willen laten starten, omdat windenergie nieuw is in
Nederweert. Dat eerste project kan dan als pilot dienen en er kan van worden geleerd. Dat vinden
wij een begrijpelijke beslissing, maar de keuze om Ospeldijk als voorkeursalternatief aan te merken,
begrijpen wij daardoor niet. Bij het initiatief Ospeldijk neemt Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML) de regie, maar ervaring met windenergie heeft WML niet. Onze samenwerkingspartner
Raedthuys Pure Energie heeft dat wel, al ruim twintig jaar. De kans op een goed eerste project dat de
acceptatie van windenergie kan bevorderen en zo andere initiatieven in Nederweert kan
ondersteunen, is volgens ons groter als er met een professionele, ervaren partij wordt gewerkt die
zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van windenergie. Bovendien heeft
Raedthuys Pure Energie een groot netwerk in de windsector waar de gemeente Nederweert dan ook
gebruik van kan maken. De kennis van Raedthuys Pure Energie is op basis van onze ervaringen ook
veelzijdig. Ter illustratie: het bedrijf hecht ook belang aan educatie, heeft daarvoor al middelen voor
beschikbaar en laat graag leerlingen kennismaken met windenergie.
Dit overwegende, begrijpen wij de keuze van het college van B en W niet goed. Windpark De Zoom is
een concreet initiatief waaraan duidelijke en goede afspraken en toezeggingen aan ten grondslag
liggen. Er zijn bovendien belangrijke randvoorwaarden die bij dit initiatief volgens ons beter zijn
ingericht dan bij andere initiatieven in Nederweert. Daarom hopen wij dat u, als gemeenteraad, het
initiatief voor Windpark De Zoom de kans wil geven om verder te worden ontwikkeld.
Tot slot wensen wij u veel wijsheid bij u besluit. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen
hebben of in gesprek willen, dan zijn wij als grondeigenaren daarvoor uiteraard bereikbaar. U kunt
contact opnemen met mij,
–
Met vriendelijke groet,
Grondeigenaren voor Windpark De Zoom,

