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5902 RK Venlo
Onderwerp: Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken

Geachte raadsleden,
Wij hebben bij de agenda van de oordeelsvormende vergadering gezien dat het de
bedoeling is, dat bovengenoemd bestemmingsplan wordt behandeld in de
raadsvergadering van 28 februari a.s. , dat bij het betreffende agendapunt wordt
vermeld "dat het plan voor de behandeling van het windmolenpark Greenport Venlo
dient te worden behandeld".
Reactie: het Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken staat in relatie tot
de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo en dient na deze
bestemmingsplannen te worden vastgesteld, omdat er rekening dient te worden
gehouden met deze bestemmingsplannen en de onderliggende onderbouwing.

>Korte motivatie (zie ook blz. 32/33 van hoofdstuk 33 van onze zienswijze):
Op blz. 52 van het MER Windpark Greenport Venlo is te lezen:
"Turbines 7, 8 en 9 staan in de goudgroene natuurzone. Het niet plaatsen van een van deze
turbines betekent dat de goudgroene natuurzone niet wordt aangetast. Dit zou direct
milieuwinst opleveren. Aan de andere kant vindt rondom turbine 7, 8 en 9 een zandwinning
plaats. Na de zandwinning wordt het terrein in de oksel van de A73 en A67 opnieuw
ingericht. Bij het maken van de inrichting wordt rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van de turbines. Zo ontstaan kansen om bijvoorbeeld in de

directe omgeving van de windturbines geen bos of water aan te
leggen of te laten ontstaan. Op deze manier wordt het aantal slachtoffers onder
vleermuizen verder beperkt (het aantal vleermuisslachtoffers blijkt hoger bij turbines
bij bos en water)."

We lezen dus in het MER Windpark Greenport Venlo dat er kansen ontstaan om
geen water aan te leggen of te laten ontstaan. Het inrichtingsplan van het
bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken gaat echter uit van een grote,
diepe waterplas en natte natuur. Er wordt verder in dit bestemmingsplan geen enkele
aandacht besteed aan een mogelijke realisatie van windturbines.
Dus eerst dienen de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo te worden
vastgesteld, zodat bij de inrichting rekening kan worden gehouden / rekening moet
worden gehouden met een eventuele plaatsing van windturbines; wij gaan er
overigens vanuit, dat u als raad de 5 zuidelijke turbines schrapt.

Natuurontwikkeling Zaarderheiken, inrichtingstekening. Het geel gearceerde gedeelte
ten zuiden van de waterplas is de ecologische verbindingszone.

SAMEN = STERK
Hoogachtend,
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