Nederweert, 8 september 2017

Betreft: initiatieven voor windenergie in de gemeente Nederweert

Geachte gemeenteraad,
Op 26 september 2017 neemt u een besluit over de initiatieven voor windenergie in de gemeente
Nederweert. Middels deze brief willen wij, Nederweerter Energiecoöperatie (NEWECOOP) en
duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, als initiatiefnemers van Windpark De Zoom , u een
suggestie doen met betrekking tot het besluit dat van u wordt gevraagd.
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B en W) is om het principeverzoek
voor Windpark Ospeldijk als voorkeursalternatief aan te merken. Het college stelt u voor om dit
initiatief verder te laten ontwikkelen. Verder zijn er twee terugvalopties aangewezen: Windpark De
Zoom en Windpark Frenkenbaan. Deze twee opties komen in beeld als het voorkeursalternatief niet
kan worden gerealiseerd.
Het college geeft aan dat windenergie nieuw is in de gemeente Nederweert en dat het daarom goed
is te beginnen met één project. Dit kan fungeren als pilot, als leerproces. Wij vinden dat een
begrijpelijke benadering. Hieruit spreekt de intentie om zorgvuldig om te gaan met de initiatieven.
Wij hechten ook grote waarde aan zorgvuldigheid bij het verder ontwikkelen van initiatieven en zien
het belang van participatie door de omgeving – zowel in het proces als financieel.
Wij zijn daarnaast wel van mening dat het goed is om naast het initiatief Ospeldijk ook het initiatief
voor De Zoom verder te kunnen ontwikkelen. Volgens ons kan dat, zonder eraan voorbij te gaan dat
windenergie nieuw is in Nederweert en dat het daarom goed is om niet meerdere initiatieven
tegelijkertijd dezelfde procedure te laten doorlopen. Wij gaan graag met de gemeente en de
initiatiefnemers van Windpark Ospeldijk in gesprek om de processen voor beide windparken op
elkaar af te stemmen. Zo kan nu worden besloten om beide initiatieven door te laten gaan, maar dit
betekent niet dat de projecten hetzelfde tijdpad volgen.
Als u als gemeenteraad ermee instemt dat beide initiatieven verder kunnen, zullen windpark
Ospeldijk en windpark Zoom hun planvorming zodanig op elkaar afstemmen dat ambtelijke
overbelasting wordt voorkomen. Ruimtelijke procedures van beide projecten worden gefaseerd
aangeboden. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de wens te beginnen met één project
als leerproces, maar ook duidelijkheid gegeven over het andere project.
Ook gelet op de samenhang tussen deze beide initiatieven, is het volgens ons goed om beide op te
pakken. De positionering van beide initiatieven zorgt er voor dat er vergelijkbare processen met in
zekere mate dezelfde omgeving benodigd zijn. Doordat de initiatieven zich relatief in elkaars
nabijheid bevinden zullen er, gezien de vergelijkbare karakteristieken van het landschap, veel

dezelfde onderzoeken voor beide initiatieven moeten worden gedaan. Daarnaast is NEWECOOP
formeel samenwerkingspartner van beide initiatieven. Dat geldt niet voor andere initiatieven in de
gemeente Nederweert. Dat overwegende zien wij ruime mogelijkheden om deze twee initiatieven
goed op elkaar af te stemmen en de benodigde processen zorgvuldig te doorlopen.
Verder kan met name Raedthuys Pure Energie de gemeente als nodig ondersteunen middels het
inroepen van externe deskundigen. Raedthuys heeft daarmee veel ervaring en goed contact met
vooraanstaande adviseurs op het gebied van windenergie. Zo kan bijvoorbeeld ook worden
voorkomen dat de zorgvuldigheid van het proces in het gedrang komt door een gebrek aan
(ambtelijke) capaciteit.
Het gebiedsproces voor Windpark De Zoom is reeds van start gegaan. Draagvlak creëren is een van
de belangrijkste voorwaarden voor het ontwikkelen van windenergie. Het is inherent aan deze
processen dat ze voortgang moeten hebben om eenmaal gewonnen commitment en vertrouwen van
de omgeving niet te verliezen. Wij zien een reëel gevaar voor draagvlakverlies als we de
gebiedsprocessen nu stoppen of in een ‘slaapstand’ moeten zetten.
Volgens ons is het initiatief voor Windpark De Zoom de moeite waard om nu ook verder te kunnen
ontwikkelen. Het is een concreet project: er zijn goede afspraken en een goede verhouding tussen de
betrokken grondeigenaren, Raedthuys Pure Energie, NEWECOOP en Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer steunt de ontwikkeling van dit initiatief. Dat is ook formeel afgesproken. Daarmee
zijn belangrijke randvoorwaarden voor het initiatief geborgd.
Het voornaamste doel van windenergie is het opwekken van duurzame energie, zodat de uitstoot
van broeikasgassen afneemt. Het realiseren van één windpark in de gemeente Nederweert is
daarvoor een serieuze stap in de goede richting. Tegelijkertijd is het nog zeker niet voldoende. Er zijn
veel projecten nodig, zowel op het gebied van windenergie als onder andere zonne-energie,
energiebesparing en duurzame vormen van vervoer en verwarming. In het perspectief van die grote
opgave waarvoor wij met elkaar als samenleving staan, is het volgens ons verstandig om concrete
initiatieven doorgang te laten vinden. Zeker als het een initiatief is zoals Windpark De Zoom dat veel
duurzame energie kan produceren. Maar uiteraard moet dit wel op zorgvuldige wijze gebeuren.
Een belangrijk element voor het initiatief voor Windpark De Zoom is participatie voor en door de
omgeving. Zowel in het proces als financieel.
Om met dat laatste te beginnen: het fundament daarvoor ligt klaar. Dankzij de samenwerking met
NEWECOOP kan de omgeving rechtstreeks meedoen in het windpark, onder het motto ‘samen
ondernemen met windenergie’. Uit de contacten die er nu zijn met de omgeving van ons initiatief
proeven wij dat hiervoor zeker belangstelling is.
Minstens zo belangrijk is procesparticipatie. Het betrekken van, luisteren naar en in gesprek gaan
met de omgeving. Dat proces loopt reeds, zoals hierboven aangegeven. Er is een eerste
informatiebijeenkomst geweest voor direct omwonenden, er zijn vervolgens gesprekken gevoerd bij
mensen thuis, er is een informatiebijeenkomst geweest bij buurtvereniging Heidebuurt en ook
daaruit ontstaan weer nieuwe gesprekken. Niet iedereen in de omgeving is op voorhand enthousiast
over de komst van windmolens en dat kunnen wij begrijpen, gezien de verandering die dit betekent
in de leefomgeving van mensen. Toch merken wij ook dat mensen inzien dat er meer duurzame
energie nodig is en dat hiervoor tevens initiatieven in hun omgeving kunnen ontstaan. Er is dan wel
behoefte om daarbij betrokken te zijn, goed te worden geïnformeerd en te ervaren dat er wordt
geluisterd.

Het gebiedsproces voor Windpark De Zoom is hiermee van start gegaan. Nogmaals, wij vragen ons af
of het verstandig en zorgvuldig is dit proces nu te stoppen. Dat zou het gevolg zijn van het benoemen
van ons initiatief tot terugvaloptie. Het initiatief leidt dan tot nader orde een slapend bestaan, maar
kan op den duur weer actiever worden. Wij zien hierin het risico dat de omgeving daar moeite mee
heeft. Het geeft de omgeving in onze ogen niet genoeg houvast en het is dan minder goed duidelijk
waar bijvoorbeeld omwonenden aan toe zijn. Wij vrezen dat daardoor de acceptatie van windenergie
in de gemeente Nederweert zal afnemen.
Daarnaast biedt het initiatief kansen voor het gebied. Zoals in het principeverzoek staat, kan het
windpark een positieve bijdrage leveren aan het behouden en versterken van de lokale landbouw,
cultuurhistorie (met name landgoed Het Kruis) en natuur (Staatsbosbeheer investeert de inkomsten
in natuurontwikkeling). Ook kan het een impuls zijn voor de lokale energietransitie, onder meer via
het energiefonds van NEWECOOP. Van deze impuls kunnen inwoners ook weer voordeel hebben,
bijvoorbeeld als er zonnepanelen worden aangeschaft of woningen geïsoleerd. Dit zijn serieuze
kansen die met het verder ontwikkelen van Windpark De Zoom binnen handbereik komen.
Wij hopen dat u ook het initiatief voor Windpark De Zoom een kans wilt geven. Uiteraard wel volgens
een zorgvuldig proces en in afstemming met Windpark Ospeldijk, de gemeente en de omgeving. Tot
slot wensen wij u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming. Mocht u vragen hebben naar aanleiding
van deze brief of met ons in gesprek willen naar aanleiding hiervan, dan zijn wij daarvoor uiteraard
bereikbaar. U kunt contact opnemen via zoom@newecoop.nl. U kunt ook telefonisch contact
opnemen met Andres Bauer (06-44666874) van NEWECOOP of Marloes ten Dam (06-57870756) van
Raedthuys Pure Energie.
Met vriendelijke groeten,
namens
De Nederweerter Energiecoöperatie en Raedthuys Pure Energie
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