UPDATE Windpark Greenport Venlo

Ontwerpbestemmingsplan en -vergunning ter inzage | infoavond op 28 september
Het opwekken van zoveel mogelijk schone energie met zo min mogelijk effect voor mens
en milieu en waarvan de omgeving mee-profiteert: dat wil Etriplus met het windpark in
Greenport Venlo. In deze update leest u op hoofdlijnen: het plan waarvoor wij
vergunning hebben aangevraagd, de besluiten die de gemeenten onlangs hebben
genomen, de mogelijkheden voor participatie en maken van bezwaar en de infoavond op
28 september in de Maashof. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.etriplus.nl/wind/
Waarom windenergie?
Steeds meer mensen vinden duurzaamheid belangrijk. Nederland maakt dan ook werk van de
energietransitie: we nemen afscheid van kolen en aardgas, en stappen over op schone, duurzame
energie. Zo dragen we bij aan Europese afspraken en aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is
afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden mag stijgen.
Over overgang naar een schone/duurzame energievoorziening lukt alleen als we álle duurzame
energiebronnen inzetten: zonne-energie alleen is niet genoeg. Windenergie hebben we keihard
nodig. In 2020 moet wind op land in Nederland 6.000 megawatt opleveren. Alle provincies dragen
daaraan bij, Limburg met 95,5 megawatt. Ongeveer een derde daarvan willen we opwekken in
Greenport Venlo.
Wat is ons plan?
Wij willen een windpark van negen windturbines realiseren in Greenport Venlo. Bij elkaar kunnen
ze straks jaarlijks elektriciteit leveren die overeenkomt met het gemiddelde verbruik van
ongeveer 28.000 huishoudens. Om een idee te krijgen: dat is ongeveer 60 procent van de
huishoudens in de gemeente Venlo. Het windpark bestaat uit 9 turbines die in een lijn worden
opgesteld, parallel aan het spoor. Dit gebied loopt vanaf de Greenportlane tot aan de A73 bij
knooppunt Zaarderheiken. Het plan bestaat uit 6 turbines ten noorden van de A67 met een mast
van maximaal 140 meter en wieken van maximaal 71 meter. En 3 turbines ten zuiden van de A67
met eveneens een mast van maximaal 140 meter, maar met kleinere wieken (maximaal 61
meter).

Windpark vanuit zuidelijke richting (met negen turbines)

Wat is de stand van zaken?
Voor het windpark hebben we in juli 2017 een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente
Venlo. In juli publiceerde de gemeente de ontvangst van deze aanvraag. Het college van
burgemeester en wethouders nam hier op dinsdag 5 september 2017 een positief besluit over.
Vanaf vrijdag 15 september liggen de ontwerpvergunning en andere ontwerpbesluitbesluiten ter
inzage. Tot en met donderdag 26 oktober 2017 kunt u bezwaar maken, zowel tegen de
ontwerpvergunning als tegen het ontwerpbestemmingsplan. U maakt bezwaar door bij de
gemeente een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt
maken verwijzen wij naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (vanaf 15 september).
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Wat ging vooraf?
Aan de vergunningaanvraag ging een lange weg vooraf waarin we de vergunningaanvraag hebben
voorbereid.
1. In de Structuurvisie Klavertje 4-gebied heeft de gemeenteraad het zoekgebied parallel aan het
spoor aangewezen voor windenergie. Uitgangspunt: een windpark van minimaal 30 megawatt, 8
à 10 turbines in een zogeheten lijnopstelling. De gekozen ligging is het gunstigst voor het
opwekken van windenergie (overwegend zuidwesten wind). Gedurende 6 weken kon iedereen
bezwaar maken. In een milieueffectrapport zijn de effecten van de structuurvisie onderzocht. Dit
rapport is getoetst door de onafhankelijke Commissie van experts (Commissie voor de m.e.r.).
2. In de Integrale Omgevingsbeoordeling (IOB) zijn vervolgens de gevolgen van het windpark
bezien in samenhang met andere ontwikkelingen: het bedrijventerrein Klaver 4 en de komst van
een railterminal waarvoor ook aanpassingen aan het spoor nodig zijn. Doel van de IOB is om te
voorkomen dat de optelsom van deze veranderingen te grote milieueffecten heeft. De IOB is
vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo en Horst aan de Maas.
3. Op basis van de IOB is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Venlo en Horst
aan de Maas, de provincie Limburg en Etriplus. Met daarin de afspraak de mogelijkheden voor
een windpark te onderzoeken in het zoekgebied dat in de structuurvisie is vastgelegd. Het
opwekken van zoveel mogelijk energie en het bieden van mogelijkheden voor participatie van
bewoners en bedrijven zijn belangrijke uitgangspunten.
4. De gevolgen voor het milieu hebben we onderzocht in een milieueffectrapport (MER).
Vertrekpunt was de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Windpark Greenport Venlo, waarin
de te onderzoeken inrichtingsalternatieven en het te verrichten onderzoek voor het MER is
beschreven. Deze notitie hebben burgemeester en wethouders van Venlo en Horst aan de Maas
in februari 2017 vastgesteld en ter inzage gelegd. De Commissie voor de m.e.r. heeft wederom
geadviseerd over de notitie.
5. Op basis van de onderzoeken in de milieueffectrapportage hebben we het zogeheten
voorkeursalternatief samengesteld. Voor deze opstelling (zie onder ‘wat is het plan?’) is de
vergunning aangevraagd.
Wat zijn de voordelen?
Met het windpark wekken we schone energie op: maatschappelijk gezien is dat natuurlijk de
grootste winst. Daarnaast willen graag dat de omgeving ook direct z’n voordeel doet met de komst
van het windpark. Daarom komt er een leefbaarheidsfonds van ongeveer een half miljoen euro.
Hiermee gaan we projecten financieren die de vitaliteit en leefbaarheid van de buurtschappen in de
directe omgeving van het windpark verbeteren. Als inwoner kiest u samen met de andere inwoners
van de buurtschappen waaraan het geld wordt besteed.
Verder kunt u via energiecoöperatie Samenstroom (Venlo) of Reindonk Energie (Horst aan de
Maas) mee-investeren in het windpark. U krijgt via de energiecoöperaties rendement op uw inleg.
Hoe dichter u bij het windpark woont of gevestigd bent, hoe hoger het rendement. Tot slot
onderzoeken we of we door het windpark geproduceerde groene stroom kunnen aanbieden.
Informatieavond op 28 september
Op donderdag 28 september organiseren wij opnieuw een informatieavond over het windpark. De
avond wordt gehouden in de Maashof (Maashoflaan 1, Venlo). De avond organiseren we samen
met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo en de energiecoöperaties Reindonk Energie en
Samenstroom. U krijgt informatie over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en de
uitkomsten van het milieuonderzoek. Ook vertellen we u hoe u kunt participeren in het windpark.
De avond begint om 18.30 uur. Vanaf 19.00 tot 20.35 uur zijn er inhoudelijke sessies die u kunt
bijwonen over de thema’s participatie, geluid & slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap.
Afhankelijk van uw interesse kunt u bij één of meerdere sessies aansluiten. In de sessie wordt u
bijgepraat over het wettelijke kader waarmee we rekening hebben te houden, de effecten van het
windpark en eventuele maatregelen die we nemen om effecten te beperken. In de centrale ruimte
bevindt zich de informatiemarkt. Tijdens en na de sessies is het daar mogelijk om specifieke
vragen van u te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan.
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