
Grote windmolens passen niet in kleinschalige omgeving 

In de werkgroep GroenGeijsteren is hard gewerkt om onze kennis en informatie over het geplande 

windmolenproject naast Geijsteren te verdiepen. Ook hebben we inmiddels intensief contact met 

werkgroepen uit de andere dorpen rond Venray die geraakt kunnen worden door de 

windmolenplannen. Samen met hen komen we in overleg met verschillende raads- en 

commissieleden en wethouders van de gemeente.   

Uit al het uitzoekwerk en de contacten die we hebben worden wat punten helder maar blijven er ook 

vragen over. Een paar voorbeelden:  

- Alle werkgroepen en ook verschillende landeigenaren die we hebben gesproken zijn het 

erover eens dat grootschalige industriële installaties – want dat zijn grote windturbines – 

absoluut niet passen in de historische, kleinschalige omgeving van de kerkdorpen. Dit wordt 

onderschreven door landelijk onderzoek naar vergelijkbare gebieden.  

- Windmolens veroorzaken geluidsoverlast en dat kan gezondheidsschade veroorzaken. Helaas 

wordt dat in Nederland nog steeds niet erkend omdat studies die hiernaar zijn gedaan 

verschillende resultaten opleveren. Heel duidelijk is dat de Nederlandse normen méér 

geluidsoverlast toestaan dan elders in Europa, windmolens daardoor dichter bij huizen 

mogen worden gebouwd en we ook in Geijsteren echt geluidshinder zullen krijgen als er 

windmolens komen.  

- De doelstellingen van de gemeente voor het opwekken van hernieuwbare energie worden al 

ruimschoots gehaald als alle aanvragen voor installeren van zonnepanelen, warmtepompen en 

dergelijke bij elkaar worden opgeteld. De gemeente wil echter een heel groot deel niet 

meetellen, zelfs als de installaties al werken! Onze conclusie is dat windmolens in Venray 

helemaal niet nodig zijn, met z’n allen zorgen we al voor voldoende “groene energie“. 

Verschillende ondernemers in Geijsteren nemen hiertoe zelfs al extra initiatieven!   

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dan zouden we elke week het Geijsters Nieuws vullen 

en dat is ook weer niet de bedoeling. Wilt u meer weten en/of meepraten? Bezoek onze website 

www.groengeijsteren.nl  en volg ons op Facebook www.facebook.com/groengeijsteren  of 

Instagram www.instagram.com/groengeijsteren/ . Ook kunt u zich via de email 

leefbaredorpen@gmail.com melden bij de Belangengroep Leefbare Dorpen waarmee we 

samenwerken.  

Op  15, 16 en 22 februari zijn er digitale informatieavonden van de gemeente via Windpark Venray. 

De gemeente maakt dit minimaal bekend, maar wij vragen u zich ook daarvoor aan te melden 

(https://windparkvenray.nl/informatieavond-februari/ ) . Hoe meer mensen meedenken en hun 

mening laten horen, hoe beter! 

Samen maken we het beter!  

Werkgroep GroenGeijsteren 

http://www.groengeijsteren.nl/
http://www.facebook.com/groengeijsteren
http://www.instagram.com/groengeijsteren/
mailto:leefbaredorpen@gmail.com
https://windparkvenray.nl/informatieavond-februari/

