Per adres: J.Raedts
Klingerbergsingel 243
5925 AH Venlo-Blerick

E-mail: jjcraedts@ziggo.nl

Blerick, 3 augustus 2017
College van B&W van Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Geacht college,
Wij hebben begrepen dat u vasthoudt aan de realisatie van de 9 windturbines, dat de
windturbines zelfs nog aanmerkelijk hoger worden.
Ronduit schokkend; gezondheid van burgers, landschap, cultuurhistorie, het interesseert u
dus allemaal niets! Wij hebben daarom per direct een actiegroep opgericht.
Wij wijzen u erop, dat de huidige wettelijke normen de gezondheid van omwonenden niet
beschermen, dat dat een vaststaand feit is.
U hoort daarom uit te gaan van een minimum - afstand tot woonbebouwing.
Internationaal wordt er door wetenschappers voor gepleit geen windturbines te plaatsen
binnen een afstand van 2000 meter tot woonbebouwing.
De Landesregierung van Bayern (dld.) heeft in november 2014 bepaald dat de afstand tot
woonbebouwing minimaal 10x de totale hoogte van de windturbine moet zijn. Zeer onlangs is
in Nordrhein-Westfalen (dld.) besloten dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 1500
meter moet zijn.
Wij hebben besloten akkoord te gaan met de 4 windturbines die liggen in het
voorkeursgebied van de provincie. Tegen de andere windturbines, die gelegen zijn buiten het
voorkeursgebied van de provincie, zullen wij ons met alle middelen verzetten.
Wij gaan er vanuit, dat de gemeenteraad wel opkomt voor de belangen van omwonenden,
landschap en cultuur en alleen akkoord zal gaan met de 4 windturbines die liggen in het
voorkeursgebied van de provincie.
Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij er voor strijden gerealiseerde windturbines stil te
leggen. Verder zullen wij ons onder andere bezig houden met planschade en civielrechtelijke
claims van omwonenden. Dat het hier om zeer grote bedragen zal gaan, mag duidelijk zijn.
De actiegroep bestaat op dit moment (vanwege vakantie) uit 3 personen, maar zal snel
worden uitgebreid. Of de actiegroep een rechtspersoon wordt, komt later aan de orde.
Hoogachtend,

J. Raedts

mr. M. Lenders

G. Jacobs

