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Onderwerp (On)mogelijkheden realisatie windturbines adhv bestaande ruimtelijke 

regelgeving 

 

Datum 9 april 2015 Naam steller Hanny van Dinther 

Kenmerk   Afdelingsmanager Henk Loonen 

Afdeling Wonen en Werken Coördinator Gea Denissen 

  

Voorstel  

1. Kennisnemen van de resultaten van het onderzoek naar de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor 

grote windturbines in Venray 

2. De resultaten meenemen bij de ontwikkeling van de regionale visie Energie in het kader van het 

POL 

3. De provincie informeren met bijgevoegde brief 

 

Aanleiding 

De provincie heeft tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 23 januari 2015 over de windopgave in 

Limburg een oproep gedaan aan de gemeenten om mee te werken aan de realisatie van windturbines 

in de provincie Limburg. 

In Venray was er op dat moment een initiatief van projectontwikkelaar Raedthuys voor circa 10 

turbines in het gebied Oirlosche Peel. Bij nadere bestudering bleek de locatie niet geschikt vanwege 

allerlei regelgeving. Dit was aanleiding om gemeente breed de belemmeringen vanuit ruimtelijke 

regelgeving in beeld te brengen om een objectief beeld te krijgen van de mogelijkheden voor 

windenergie in de gemeente Venray. Overigens met in het achterhoofd de motie van de gemeenteraad 

om (vooralsnog) geen windturbines in Venray toe te staan. Het schept duidelijkheid waar we het 

eigenlijk over hebben. 

 

Beoogd resultaat  

In kaart hebben waar ruimtelijk gezien mogelijkheden liggen voor grote windturbines in de gemeente 

Venray aan de hand van de diverse ruimtelijke beperkingen. 

Informeren belanghebbenden over de mogelijkheden voor windturbines in de gemeente Venray. 

 

Argumenten  

1.1 Het schept duidelijkheid waar we het eigenlijk over hebben.  

2.1 De resultaten kunnen worden gebruikt bij de regionale en provinciale processen die lopen om  

invulling te geven aan de rijksopgave van 95,5 MW in 2020 in de provincie Limburg.  

3.1 De provincie heeft belang bij informatie omtrent de plaatsingsmogelijkheden in de provincie. 

 

Integraliteit/Relatie met andere beleidsvelden   

Energie en klimaat, economie 

 

Kanttekeningen/risico's   

Geen. Het is alleen een objectief onderzoek naar ruimtelijke belemmeringen, er worden geen besluiten 

genomen of keuzes gemaakt. 
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Communicatie  

Geen actieve communicatie over deze indicatieve kaarten waarover bij vervolgprocessen nog keuzes 

worden gemaakt of besluiten worden genomen. 

 

Financiële gevolgen  

n.v.t. 

 

Personele/organisatorische gevolgen   

n.v.t. 

 

Juridische gevolgen/rechtmatigheid  

n.v.t. 

 

Fatale termijnen  

n.v.t. 

 

Overleg gevoerd met 

Extern  

- 

 

Intern  

Jan Erik Kikkert | beleidsmedewerker Natuur en Landschap 

Hans Teunissen MCD | Wethouder VROM, Onderwijs, Jeugd en Jongeren 

 

Vervolgtraject besluitvorming  

n.v.t. 

 

Evaluatie  

n.v.t. 

             

Bijlagen  

 Brief aan provincie Limburg 

 2 kaarten met de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor windturbines 

 

Naslagwerk  

- 

 


