Windmolens aan de rand van Geijsteren?
Beste dorpsgenoten,
Zoals u in de plaatselijke pers en ook het Geijsters Nieuws van vorige week heeft kunnen lezen wil de
gemeente Venray 5 tot 6 zeer grote, 200 tot 300 meter hoge, windmolens plaatsen. In het kader van
de omslag naar groene en hernieuwbare energie zijn windmolens op zich een prima optie – mits niet
uitsluitend naar de financiële aspecten wordt gekeken. Ook de invloed op natuur, omgeving en
leefbaarheid moeten in de afwegingen worden meegenomen. De gemeente Venray heeft als eerste
voorkeurslocatie voor de plaatsing van een windmolenpark het gebied naast het Lange Ven / De
Zomp gekozen. Wat ons betreft juist voor de leefbaarheid en de natuur in en om Geijsteren een
volstrekt verkeerde keuze met heel grote consequenties want:
•

•
•
•
•
•

Windmolens die op dit moment elders in Nederland worden geplaatst hebben al een hoogte
van 250 meter en de ontwikkeling is dat ze steeds hoger worden, op korte termijn al 300
meter. Ter vergelijk: de Eiffeltoren is 317 meter hoog en die zie je al van heel verre afstand.
Onze woonomgeving en daarmee de leefbaarheid en het leefgenot van het dorp zullen sterk
beïnvloed worden als er inderdaad minimaal 3 en mogelijk 5 van die grote windmolens vlakbij
het dorp worden geplaatst.
Er ontstaat een zicht- en horizonvervuiling die zijn weerga niet kent.
Er is een grote kans dat er ernstige overlast ontstaat van slagschaduw en mogelijk ook
geluidshinder van de wieken.
Naast ons dorp liggen ook Landgoed Geijsteren en Boshuizen voor het grootste deel in de
schaduw van dat windmolenpark; natuur en recreatie in dat gebied zullen zeker schade
oplopen.
Bekend is dat woningen in de nabijheid van windmolenparken in waarde dalen; dat risico
bestaat ook voor Geijsteren. Er is geen compensatie voor waardeverlies voor woningen die
meer dan een paar honderd meters van de windmolens af staan.
Duidelijk is dat er twee partijen zijn (opdrachtgever en grondeigenaren) die financieel
voordeel hebben van het windmolenpark. Inwoners van de omliggende dorpen ondervinden
uitsluitend de negatieve gevolgen.

De gemeente Venray organiseert informatieavonden, voorlopig alleen digitaal. In de eerste
informatieavond bleek dat de gemeente op een behoorlijk aantal essentiële vragen geen antwoord
had – en ook op dit moment niet heeft. Bijvoorbeeld:
• Volgens de gemeente kunnen er langs de snelweg A73 en aan de westkant (industriegebied)
van Venray geen windmolens geplaatst worden omdat die verstorend zouden kunnen werken
op de radar van vliegbasis De Peel. Er ligt voor zover wij weten echter geen formeel besluit
dat a) vliegbasis De Peel daadwerkelijk gerealiseerd wordt en b) dat er daar ook een
radarstation komt. Vliegverkeer van defensie wordt begeleid door o.a. radarstation Volkel;
dit zou ook in de toekomst het geval kunnen zijn. We hebben de gemeente verzocht om de
schriftelijke stukken maar nog niets gezien;
• Alle door de gemeente al toegekende vergunningen voor zonnecellen zullen ruim voldoende
groene energie leveren om aan de doelstellingen voor de energietransitie van diezelfde
gemeente Venray te voldoen. Desgevraagd is het antwoord van de gemeente daarop dat
zonnecellen alleen overdag energie leveren en er (nog) geen opslagmogelijkheden voor

•
•

elektriciteit zijn. Een heel slecht argument want windmolens leveren alleen bij voldoende
wind energie en het waait hier nu eenmaal niet altijd;
In Bergen wordt mogelijk besloten voor een windmolenpark waar nog ruimte is voor extra
molens. Maar Venray wil daar geen gebruik van maken “want dan geldt het niet voor onze
gemeente”;
De energietransitie van Venray moet onderdeel zijn van het Nationaal Programma Regionale
Energiestrategie Midden en Noord Limburg, hét punt waar energietransitie ontwikkelingen
gecoördineerd worden. Wij zien hier in de opstelling van Venray niets van terug.

De besluitvorming dreigt heel snel te gaan; binnen enkele maanden komen de concrete voorstellen
in de gemeenteraad.
Duidelijk is dat als we nu niet stevig onze stem laten horen we binnen heel korte tijd voor voldongen
feiten staan waar we wellicht helemaal niet blij mee zijn. De mogelijkheid om onze stem wél te laten
horen is aanwezig en we willen graag alle medebewoners van Geijsteren oproepen om dat ook te
doen. Dat kan door:
•

De enquête in te vullen die u vindt op de website: https://windparkvenray.nl/enquete/

•

U op te geven voor en mee te praten in de digitale informatieavond op
https://windparkvenray.nl/

•

Een abonnement op de nieuwsbrieven van Kritische Werkgroep Windturbines Venray kan
zeer leerzaam en zeer verhelderend werken. U ontvangt dan alle reeds uitgebrachte
nieuwsbrieven
en
de
toekomstige.
Stuur
een
verzoek
naar:
info.windmolens.venray@gmail.com

Natuurlijk moet iedereen zijn bijdrage doen aan de energietransitie maar dan niet op deze manier!
Met vriendelijke groet,
Ad Wijnhoven en Frans Overman

