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WINDPARK
VENRAY
INWONERS
Een lokaal windpark die een bijdrage levert aan de productie van duurzame stroom
en waarbij de opbrengsten naar de inwoners gaan; een eigen windpark kan
voordelen bieden voor mens en milieu. Het heeft ook gevolgen voor inwoners,
bedrijven en grondeigenaren. Op www.WindparkVenray staan de voordelen en ook
de consequenties van een lokaal windpark.
Om te weten of een windpark wenselijk en haalbaar is, gaan wij diverse elementen
onderzoeken, waaronder de wensen van de inwoners uit gemeente Venray. Uw
mening is zeer belangrijk.

LOKAAL EIGENAARSCHAP
Een lokaal windpark heeft impact op de omgeving. De voordelen voor bewoners
kunnen zijn:
Duurzame stroom produceren voor huishoudens in de gemeente Venray
Het verminderen van de de CO2 uitstoot
Inwoners kunnen meeprofiteren; denk hierbij aan eigenaarschap in de vorm van
aandelen/obligaties en een omgevingsfonds.
De nadelen zijn onder andere dat (direct) omwonenden overlast kunnen ervaren
zoals geluidshinder en dat de woningen rondom windparken in waarde kunnen
dalen. Wij gaan onderzoeken of een windpark in Venray met lokaal eigenaarschap,
haalbaar en wenselijk is.

UITGANGSPUNTEN
Mocht een lokaal windpark wenselijk zijn, dan zijn dit de uitgangspunten:

50% - 100%
eigendom van
bewoners

Baten die
direct naar de
bewoners gaan

Lokale, 'eigen'
duurzame
stroom

Bijdrage aan het
reduceren van de
Co2 uitstoot

LOCATIES
Momenteel worden er vier locaties onderzocht op onder andere haalbaarheid.
In samenspraak met grondeigenaren en direct omwonenden zullen de diverse
zoekgebieden en (on-)mogelijkheden nader verkend worden.
Afhankelijk van de grootte van de locatie zal gekeken worden voor hoeveel
windmolens er eventueel plaats is en wat er haalbaar is. Op dit moment is dat nog
onbekend.

WINDPARK
VENRAY
INFORMATIEAVONDEN
Per omliggend dorp vanaf de zoekgebieden wordt er een digitale informatieavond
georganiseerd.
Maandag 14/12 19.00 - 20.00 uur Oostrum
Maandag 14/12 20.15 - 21.15 uur Oirlo
Dinsdag 15/12 19.00 - 20.00 uur Geijsteren
Dinsdag 15/12 20.15 - 21.15 uur Wanssum
Woensdag 16/12 19.00 - 20.00 uur Klein Oirlo & Castenray
U kunt zich aanmelden via de website www.WindparkVenray.nl. Woont u in een
ander dorp dan de genoemde dorpen? Meld u dan aan bij het dorp wat het dichtst
bij uw woonplaats ligt.

VEELGESTELDE VRAGEN
Op de website staan de veelgestelde vragen voor inwoners, direct omwonenden,
grondeigenaren en over windenergie in het algemeen.

PRAAT MEE
Via de online enquete kunt u uw visie en mening achterlaten, ga naar:

www.WindparkVenray.nl/ikpraatmee
In de online enquête kunt u tevens laten weten of u interesse heeft om:
mee te denken en praten over de mogelijke ontwikkeling
Alle input wordt verzameld en gaat in 2021 naar de gemeenteraad in Venray; zij
zullen dan een besluit nemen of een lokaal windpark gerealiseerd gaat worden.

CONTACT
Frank van Bussel is
onafhankelijk
omgevingsmanager. Heeft u
een vraag of opmerking?
Neem contact op met Frank
Frank@WindparkVenray.nl
of ga naar
www.WindparkVenray.nl

