1321965
GEMEENTERAAD

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

uw kenmerk 2018/36616
uw brief d.d. 6 juni 2018

ons kenmerk 1321965
behandelaar raadsgriffie
doorkiesnummer +31 77 3596924
e-mail raadsgriffie@venlo.nl
collegebesluit d.d. bijlage(n) 1
onderwerp Windpark Greenport Venlo; reactie i.h.k.v. de hoorplicht ex art. 3.26, lid 1 Wro.

datum

Geacht college, geachte leden van Gedeputeerde Staten,
Bij brief van 25 april 2018 heeft u ons medegedeeld voornemens te zijn om Provinciale
Staten voor te stellen een inpassingsplan op te stellen voor de realisering van Windpark
Greenport Venlo. Op grond van artikel 3.26, lid 1 van de Wro dienen wij voorafgaand aan de
vaststelling van een inpassingsplan te worden gehoord. Middels genoemde brief stelt u ons
in de gelegenheid op dit voornemen schriftelijk te reageren. Van die mogelijkheid maken wij
hierbij gebruik.
In onze vergadering van 12 maart jl. hebben wij besloten voor Windpark Greenport Venlo
geen bestemmingsplannen vast te stellen die tot doel hebben binnen Greenport Venlo
parallel aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven negen windturbines te realiseren. De motivatie van
dit besluit, zoals verwoord in ons besluit van 30 mei jl., treft u als bijlage aan.
Naar aanleiding van die besluitvorming heeft u op 10 april 2018 het besluit genomen om voor
de realisatie van het windpark een provinciaal inpassingsplan op te stellen. Bij brief van 6
juni jl. heeft u ons bericht, dat het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage liggen.
Uw voornemen om voor dit windpark een inpassingsplan op te stellen hebben wij in eerste
aanleg besproken in onze oordeelsvormende vergadering van 6 juni jl. Naar aanleiding van
hetgeen in die vergadering is besproken hebben wij u op 11 juni jl. een eerste reactie
gestuurd. Inmiddels is het voornemen tot het vaststellen van een inpassingsplan ook
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besproken in onze besluitvormende vergadering van 27 juni 2018 en maken wij middels
deze brief gebruik van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van een schriftelijke reactie.
Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad benadrukt, dat de duurzaamheidsambitie
van Venlo onverkort gestand moet worden gedaan en verwijst daarbij onder meer naar de op
25 september 2013 vastgestelde Energiestrategie 2030; 'Energie voor groene Groei'. Een
snelle realisatie van een windpark is dan ook essentieel, met dien verstande dat een
windpark niet ten koste mag gaan van het woon- en leefklimaat in bestaande wijken. Een
meerderheid van de gemeenteraad is er zich daarbij ook van bewust, dat nooit elke vorm
van hinder kan worden weggenomen. Voor het woongebied nabij Greenport Venlo en de
snelwegen A73 en A67 geldt echter dat dit nu al te maken heeft met gezondheidseffecten
van deze snelwegen en de aanwezige bedrijven. De vraag is dan ook of het nu voorliggende
ontwerp inpassingsplan uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening de best denkbare en
duurzame oplossing naderbij brengt.
Een meerderheid van de gemeenteraad is van oordeel, dat het windpark zoals opgenomen
in het ontwerp inpassingsplan te omvangrijk is en daardoor een te grote wissel trekt op
omliggende woningen, wijken en bedrijven. Dit maakt ook dat het windpark onvoldoende
draagvlak heeft in de omgeving. U wordt nadrukkelijk in overweging gegeven op deze locatie
in Greenport Venlo te volstaan met het plaatsen van enkele windturbines, waarbij de direct
omwonenden op gepaste wijze dienen te worden gecompenseerd. De overige windturbines
dienen in overleg met andere gemeenten en de provincie elders te worden gerealiseerd. Op
deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de opgave op het gebied van windenergie en
wordt tegelijkertijd rekenschap gegeven van het belang van het behoud van een goed woon-,
werk- en leefklimaat in het omliggende gebied.
Een minderheid van de raad heeft recentelijk ook weer aangegeven het voorliggende
inpassingsplan in zijn volle omvang te steunen.
In het kader van de provinciale taakstelling voor het realiseren van 95,5 MW aan
windenergie in Limburg geeft een meerderheid van de gemeenteraad u in overweging
gezamenlijk met gemeenten te zoeken naar geschikte locaties voor het op een evenwichtige
wijze realiseren van windenergie.
Hoogachtend,
de griffier

de voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten
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