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Blerick, 10 maart 2018

Gemeenteraad van Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Onderwerp: Aanvullende stukken / BEWONERS AAN HET WOORD !
Geachte raadsleden,
Gisteren heeft u van ons een brief ontvangen naar aanleiding van de raadsvergadering d.d.
28.02.2018. Op het moment van schrijven waren de aanvullende stukken nog niet
gepubliceerd. Nu dat wel het geval is, willen we even kort op die stukken ingaan.
Kort, want de hoofdrol in deze brief is weggelegd voor bewoners van Boekend en
Klingerberg.
Gisteravond om 00.36 uur hebben we de bewoners die in ons e-mail bestand staan gevraagd
hoe ze tegen het plan van aanpak aankijken. De respons was overweldigend, we hebben
enorm veel reacties binnengekregen. De eerste reactie kwam al binnen om 06.36 uur. Echter
geen enkele positieve reactie. We hebben een aantal van deze reacties (met toestemming,
zonder persoonsgegevens) bij elkaar gezet in de bijlage bij deze brief.
1. Notitie "Windpark in Drenthe"
2. Memo prof. Koers
3. Plan van aanpak "Windpark Greenport Venlo"

Ad 1) Notitie "Windpark in Drenthe"
In dit stuk staat niets waar we op hoeven te reageren. Voor een inhoudelijke beschouwing
verwijzen wij naar punt 3 van onze brief d.d. 09.03.2018.

Ad 2) Memo prof. Koers
Wij willen ons beperken tot 2 opmerkingen:
>De samenvatting waarop gereageerd wordt dekt de lading niet.
> De heer Koers vroeg ons er op te wijzen dat het bij alle voorbeelden die prof. van der Veen
noemt gaat om publieke voorzieningen – scholen, gemeentehuis, etc. – terwijl zijn stelling
nu juist betrekking heeft op een particuliere, op winst gerichte onderneming. "Als de
gemeente een openbaar nutsbedrijf – of een DAEB: Dienst van Algemeen Ecomisch Nut, een
EU rechtsfiguur – zou oprichten, snijdt zijn betoog hout, want dan gaat het ook om een
publieke voorziening waarbij de gemeente de zeggenschap heeft (wat nu niet het geval is) en
waarbij de winst in zijn geheel naar de gemeente gaat (wat nu slechts het geval is in de mate
dat de gemeente aandeelhouder is)."

Ad 3) Plan van aanpak "Windpark Greenport Venlo"
Wij willen hier opmerken dat wij een uitnodiging hadden verwacht voor de bijeenkomst op
vrijdagmorgen 9 maart jl. Wij zien ons als vertegenwoordiger van inwoners in Boekend en
Klingerberg/Blerick in deze kwestie en wijzen daarbij ook op de 1234 ondersteunende
(echte, niet digitale) handtekeningen.
Is er sprake van draagvlak voor het onderhavige plan van aanpak? Nee. We laten hier de
bewoners zelf aan het woord. Zie bijlage.
Dan nog enkele korte opmerkingen:

>paragraaf 2.2 : er wordt uitgegaan van slechts 2 geluidmetingen, in reacties die wij kregen
van bewoners werd gedacht aan jaarrond-monitoring waarbij ook infrasoon geluid een
belangrijke rol zou spelen. En er werd meermaals gevraagd naar consequenties bij hinder
laagfrequent geluid.

>paragraaf 2.5: Voor wat betreft de bijdrage aan het leefbaarheidsfonds van Etriplus
verwijzen wij naar punt 39 van onze zienswijze d.d. 26.10.2017. Samenvattend:
Jaarlijkse productie 100.000* MWh x € 0,50** = € 50.000 per jaar tot turbines buiten
gebruik zijn/worden afgebroken.
*5.5.3 bestemmingsplan deelgebied Zaarderheiken
**NWEA richtlijn, in Nota Zienswijzen (28-2g) wordt gesteld dat
Etriplus uitgaat van € 0,50 per MWh
Technische levensduur 25 jaar:
25 x € 50.000 = € 1.250.000
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Indien windturbines 40 jaar staan:
40 x € 50.000 = € 2.000.000
Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met inflatiecorrectie, rente etc.
De vraag die wij u hier stellen is: Waarom worden in het plan van aanpak zo'n lage
bedragen gehanteerd? (Uitgangspunt € 500.000 Etriplus.)
Subsidieperiode (bij SDE+ 15 jaar) is niet relevant, het gaat om de periode dat de
windturbines in gebruik zijn en dus overlast veroorzaken.
Zoals bekend, vinden wij dat leefbaarheidsfonds verder niet belangrijk. Gezondheidsschade
is niet in geld uit te drukken.
VERDER VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BIJLAGE WAAR OMWONENDEN EEN REACTIE GEVEN OP
HET PLAN VAN AANPAK.

SAMEN = STERK

Hoogachtend,

J. Raedts

mr. M. Lenders

Bijlage: plan van aanpak, reactie bewoners (10 maart 2018)

Pagina 3 van 3

K. Delissen-Reijnen

