Nederweert, 11 september 2017

Betreft: Standpunt Landgoed het Kruis over windenergie in de gemeente Nederweert

Geachte gemeenteraad,
Deze brief schrijf ik als directeur van landgoed het Kruis namens mijn familieleden, de
aandeelhouders van het landgoed.
Tot onze verbazing hebben wij begrepen dat burgemeester en wethouders gecharmeerd zijn van de
plannen voor de bouw van het windmolenpark Ospeldijk. Wij hopen echter dat u ons plan De Zoom
goed wil bestuderen. Wij kunnen ons namelijk niet vinden in de plannen voor Ospeldijk en denken
dat ons eigen initiatief rond De Zoom veel beter en sterker is.
Wij ondersteunen het idee van duurzame energie uit windmolens erg. Wij hebben ons daarom direct
achter het plan van Raedthuys Pure Energie geschaard om windmolens op en rond onze grond te
plaatsen. Na goed overleg met alle betrokkenen, waaronder Staatsbosbeheer, zijn we tot de locatie
en opstelling van Windpark De Zoom gekomen. We hebben vele uren gestoken in overleg met de
andere grondeigenaren en zijn tot een weloverwogen plan gekomen dat is gebaseerd op totale
samenwerking van alle betrokkenen. Raedthuys Pure Energie heeft dit proces heel professioneel en
open begeleid. Ze hebben de voor- en nadelen nooit onder stoelen of banken gestoken en veel tijd
en energie gestoken in het degelijke plan dat er nu ligt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de
gemeente Nederweert, tijdens deze eerste stappen voor het realiseren van een windmolenpark, veel
plezier en voordeel kan hebben van de samenwerking met deze ervaren partij.
Naast het feit dat we graag aan duurzaamheid bijdragen, heeft onze deelname aan het plan De Zoom
ook een economische reden. Al bijna 100 jaar is onze familie onderdeel van de gemeente
Nederweert en dragen we met ons landgoed bij aan het in stand houden van een groot stuk open,
mooi en vruchtbaar buitengebied. Het landgoed, in der tijd aangekocht door onze grootvader, is nu
eigendom van meer dan zestig aandeelhouders die wonen en recreëren in de huizen aan Aan ’t Kruis
grenzend aan het kanaal. Waar vorige generaties van aandeelhouders kapitaalkrachtig waren en
economische tegenvallers konden opvangen, is dat met de huidige generatie niet meer het geval.
Hoewel het landgoed zichzelf nu nog goed bedruipt met inkomsten uit de landbouw, is het voor het
voorbestaan van dit unieke landgoed belangrijk om te diversifiëren. Inkomsten uit groene stroom
passen daar uitstekend bij. Door voor Windpark De Zoom te kiezen, kunt u er aan bijdragen dat een
bijzonder landgoed/gebied voor de gemeente blijft voorbestaan.

Hoewel we dus zeer voor windmolens zijn, hebben wij onze bedenkingen over de locatie Ospeldijk:
- Ten eerste is het initiatief Ospeldijk dicht gepland in de buurt van ons natuurgebied de
Kruisvennen en het Natura 2000-gebied De Grote Pelen, net als het initiatief De Zoom in de
buurt van het natuurgebied De Zoom is gepland. Echter respecteren wij de aanwezige
natuurwaarden van De Zoom en is Staatsbosbeheer direct betrokken bij de ontwikkeling van
het windmolenpark en heeft goedkeuring gegeven aan het initiatief De Zoom. Wij hebben,
als eigenaar van de Kruisvennen, nog niets vernomen van de initiatiefnemers van Ospeldijk.
- Daarnaast bevreemd het ons ook dat wij door de initiatiefnemers van Ospeldijk nog nooit zijn
benaderd. Dit terwijl het initiatief Ospeldijk nog dichter bij het hart van ons terrein ligt dan
De Zoom. Wij maken hier op uit dat zij nog geen contact hebben gezocht met de
omwonenden.
Samenvattend wil ik graag benadrukken dat:
- Met windmolenpark De Zoom kiest u voor een plan dat goed is afgestemd met alle
belanghebbenden;
- Omwonenden zijn al meerdere malen geïnformeerd over ons initiatief en worden actief
betrokken bij verdere ontwikkelingen door ze op de hoogte te houden middels
nieuwsbrieven.
- Wij als grondeigenaren worden ondersteund door de zeer ervaren en professionele partij,
Raedthuys Pure Energie
- Het initiatief draagt bij aan het in stand houden van een uniek onderdeel van uw gemeente,
landgoed het Kruis.
Ik hoop van harte dat u zich na het lezen van deze brief extra bewust bent van de voordelen van een
windmolenpark rond De Zoom.
Met vriendelijke groet,

