
WINDMOLENS IN GEIJSTEREN? 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Vóór de jaarwisseling heeft u al iets kunnen lezen over de plannen van de gemeente om in het 
buitengebied van Geijsteren grote (u weet nog wel, bijna zo hoog als de Eiffeltoren) windmolens te 
plaatsen. De gemeente heeft alle bewoners uitgenodigd om hierover mee te praten en inmiddels is 
er in ons dorp een groep van zo’n 15 mensen die daar in de werkgroep “GroenGeijsteren” aan mee 
doet. Afgelopen donderdagavond hebben we met de werkgroep de eerste digitale vergadering gehad 
en daarbij zijn de eerste afspraken gemaakt en actiepunten afgesproken. Ook zijn we bezig de taken 
onder elkaar te verdelen. We zullen in het Geijsters Nieuws met regelmaat verslag doen over de 
stand van zaken. Die is op dit moment als volgt. 
 
Het uitgangspunt van GroenGeijsteren is dat we voorstander zijn van het ontwikkelen van duurzame 
energie, waarbij we als voorwaarde stellen dat we hiervoor de beste oplossingen gerealiseerd willen 
zien. Oplossingen die écht rekening houden met gezondheid, leefbaarheid, natuur, milieu en 
economie. Dus niet de goedkoopste en snelste oplossing of eentje die alleen voor een grote 
investeringsmaatschappij financieel aantrekkelijk is. Voor zover wij nu kunnen beoordelen vallen de 
huidige voorstellen van de gemeente zeker niet in de categorie “beste”. We hebben dus nog wat 
werk te verzetten om te voorkomen dat er goedkope en voor Venray en de dorpen ongunstige 
oplossingen worden gekozen.  
 
Als werkgroep hebben we contact met de “kwartiermakers” van Windpark Venray en met de 
betrokken ambtenaar van de gemeente. Ook hebben we contact met o.a. Limburgs Landschap, 
Natuur- en Milieufederatie Limburg en Landgoed Geijsteren. En we gaan contact zoeken met de 
werkgroepen in de andere dorpen rond Venray die ook met de windmolenplannen geconfronteerd 
worden. Uit al die contacten blijkt zorg over de keuzes van de gemeente Venray. 
 
Er zijn door Windpark Venray in november en december vorig jaar twee “digitale bijeenkomsten” 
georganiseerd, de eerste met inwoners van alle betrokken dorpen en de tweede met inwoners van 
Geijsteren. Tijdens die bijeenkomsten zijn door de deelnemers veel vragen gesteld, waarvan er 
recent enkele zijn beantwoord door de ambtenaar van de gemeente.  Maar die antwoorden roepen 
meteen weer nieuwe vragen op. Er blijkt bijvoorbeeld nog steeds onduidelijkheid te zijn of 
windmolens wel nodig zijn. Er zitten heel veel projecten voor zonne-energie in de pijplijn, maar de 
gemeente gaat er van uit dat daarvan maar de helft wordt gerealiseerd terwijl dat inmiddels al méér 
is en misschien al voldoende om de energie-doelstellingen te halen. De potentie daarvoor is er in 
ieder geval! Verder blijkt het niet 100% zeker dat er in het zuid- en westelijk buitengebied geen 
windmolens geplaatst mogen worden vanwege radarverstoring: een onderzoek door TNO dat hiertoe 
uitsluitsel zou geven is nooit uitgevoerd. En de gemeente heeft de locatiekeuze nu bepaald 
uitsluitend op basis van “minimaal 400 meter afstand naar huizen” (dat is wettelijke afstand). Wij 
willen dat óók veiligheid en gezondheid, natuur en landschap en dergelijke in de locatiekeuze vóóraf 
meegenomen worden want die zijn naar onze mening zeker zo belangrijk.  De gemeente wil die 
zaken pas ná de definitieve locatiekeuze onderzoeken. Wat ons betreft is dat de omgekeerde wereld: 
een groot windmolenproject willen starten zonder echte duidelijkheid of dat nodig is, dan een groot 
gebied uitsluiten voor plaatsing vanwege een vermoeden van radarverstoring en vervolgens een 
andere locatie aanwijzen (het gebied naast het Landgoed Geijsteren richting de provinciale weg) 
zonder enige rekening te houden met heel essentiële zaken als gezondheid, leefbaarheid en natuur. 
Volgens ons niet de beste werkwijze en zeker niet de beste oplossing! Wij gaan er bij de gemeente op 
aandringen de plannen te herzien, met betere en bredere uitgangspunten. 
 



Als werkgroep gaan wij ook onze eigen zienswijze uitwerken. We verzamelen nu alle informatie en 
kennis waarmee we een eigen duurzaamheidsplan maken met als doel daarmee de gemeente 
(college en raad) ervan te overtuigen dat er een beter alternatief is dan wat er nu ligt.  
 
Wilt u ook meehelpen ervoor te zorgen dat er de beste keuze wordt gemaakt voor ons mooie dorp? 
Stuur een mailtje aan info@groengeijsteren.nl . Uw hulp is van harte welkom!  
 
Tot slot: in een vorige Geijsters Nieuws zat een enquête van Windpark Venray (ook digitaal 
beschikbaar op www.windparkvenray.nl ). Als u deze nog niet heeft ingevuld, doe dat dan alsnog. De 
enquête is weliswaar tamelijk eenzijdig (alleen gericht op wel of niet windmolens) maar u kunt uw 
aanvullende commentaar en mening ook kwijt. Maak daar gebruik van, ook uw mening telt!  
 
Wordt vervolgd! 
 
Werkgroep GroenGeijsteren 
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