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Onderwerp: Standpunt Stichting Leudal raad 26-9 agendapunt Windenergie de Zoom
Geachte leden van gemeenteraad,
In bijlage een schrijven van de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal aan de gemeenteraad aangaande initiatief
Windpark “de Zoom”, voor het agendapunt Windenergie raadsvergadering 26-9. Helaas was deze brief te laat om bij
de stukken van de raadsvergadering toegevoegd te worden. Wel zal de Stichting inspreken.
Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal richt zich op het behoud van een gezond woon- en leefklimaat in de
Gemeente Leudal. Als Stichting onderschrijven we het allereerste basisprincipe uit BIJLAGE 1 Uitgangspunten
windenergie van de gemeenten.
“1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines;”
Weliswaar is windpark De Zoom tegen de grens maar op Nederweerts grondgebied, aan de andere kant van de
gemeentegrens ligt de Heide/Hollander buurt van Leudal.
De informatiebijeenkomst 30 augustus jl in de Heide/ Hollanderbuurt is geïnitieerd door de buurtvereniging, niet door
de initiatiefnemers. Over het algemeen was de bijeenkomst chaotisch, de informatie onvolledig en veel bewoners
geschokt. Bij deze bewoners waren ook meerdere leden van de Stichting. Misschien het allerbelangrijkste is dat het
informatietijdstip veel te laat komt in het traject naar 26 september. In de latere brieven van de initiatiefnemers staat
echter dat het gebiedsproces goed verloopt. De stichting geeft met dit schrijven aan dat dit voor de leden en vele nietleden in de Heide/Hollander buurt totaal niet het geval is.
Door de korte tijd heeft de Stichting zich nog geen inhoudelijke mening gevormd over de aanvraag voor windpark “de
Zoom”. Uit een inventarisatie blijkt dat we totaal niet snappen waarom deze molens gepland zijn op of nabij een van
de meest kwetsbare stukjes natuur in ons gezamenlijk buitengebied. De kwetsbare waterhuishouding en zeldzame
natuur zit ons inziens niet te wachten op een dergelijk groot aanleg-, fundering- en bouwproject.
Alvast bedankt, namens de stichting,
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