Rapport Verkenning Windpark Venray en aanbieden petitie
Rapport Verkenning en verder verloop
De gemeente Venray heeft het adviesrapport over de mogelijkheden voor een windmolenpark in het oostelijk
buitengebied van Venray onlangs opgeleverd. In de conclusie van het gemeentelijk rapport staat:

Wij zijn uiteraard blij dat de conclusie is dat de realisatie van een windpark niet haalbaar is, maar tegelijkertijd
blijven we ons zorgen maken dat de gemeente niet ingaat op alle andere bezwaren die we hebben ingebracht
en opnieuw uitsluitend kijkt naar de wettelijke mogelijkheden en de financiële haalbaarheid.
In samenwerking met Belangengroep Leefbare Dorpen en de Werkgroep Hernieuwbare Energie Venray
hebben wij daarom een reactie op het rapport geschreven. We zijn daarbij nader ingegaan op de manier
waarop het proces is verlopen en de volgens ons inhoudelijke onjuistheden in het eindrapport. Daarbij hebben
we leerpunten aangegeven en een aantal vragen gesteld waarop wij nog graag antwoorden ontvangen van de
gemeente. Deze reactie is naar het College van Burgemeester en Wethouders en de partijen in de Raad
gestuurd.
U vindt onze reactie op onze website www.groengeijsteren.nl .
Aankomende dinsdag, 8 juni, wordt het rapport behandeld in de Commissie Wonen van de gemeente. Na de
behandeling in deze commissie zal het uiteindelijke besluit in de Raadsvergadering van 1 juli worden genomen.
Het advies van B en W aan de Raad is om dat er geen aanleiding is om verdere vervolgstappen te zetten in de
ontwikkeling van een windpark op het grondgebied van Venray.
Wij hopen van harte dat de Raad dit advies overneemt en ook besluit om ook in de toekomst géén windpark te
willen realiseren en gaat zoeken naar andere oplossingen voor Venray. Wij blijven in gesprek met de gemeente
en politieke partijen om hier gezamenlijk invulling aan te kunnen geven en blijven het vervolg kritisch volgen.
Aanbieden petitie donderdag 10 juni
Om nog eens duidelijk zichtbaar te maken dat veel burgers tegen een windpark in Venray zijn, gaan we
aankomende donderdag 10 juni om 17:15 uur de petitie voor het gemeentehuis aanbieden aan burgemeester
Luc Winants en wethouder Jan Jenneskens.
We nodigen iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn en zo ook te laten zien dat er geen draagvlak is.
Verzamelen en opstellen tussen 16:50 – 17:10 uur voor het gemeentehuis en de parkeerplaats (corona-proof
op 1,5 m van elkaar).
De leden van GroenGeijsteren zullen in het groen of met groen accent gekleed gaan. Het zou leuk zijn als u zich
hierbij aansluit. Wij nemen een van de banners mee, zodat de mensen uit Geijsteren zich daarachter kunnen
verzamelen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw en jullie steun in de afgelopen maanden. Zonder deze steun hadden we dit
resultaat niet kunnen bereiken!

GroenGeijsteren: Duurzame oplossingen voor een duurzame toekomst!
GroenGeijsteren is te bereiken via 0478-533096 of info@groengeijsteren.nl .
We horen of lezen graag van u!

