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Molens hebben
de wind mee

WINDTURBINES

door Peter Bruijns

A

de win
Molens hebben

In een grauwe kilte kwamen gistermiddag Limburgse wethou-
ders bijeen op een kale akker aan de voet van een windmolen in
Neer. De komende tijd gaan zij uitmaken waar 35 van die gigan-
ten worden geplaatst. Venlo en Horst aan de Maas hebben alvast
plek voor 8 windturbines op het voormalige Floriadeterrein.

A ls het over windmo-
lens gaat, lopen de
emoties hoog op. Ho-
rizonvervuiling, geld-
verspilling, en vooral:

niet in mijn achtertuin.
Daar weet Har Geenen uit Neer
alles van. Hij en een paar mede-
standers hebben er tien jaar over
gedaan om in Neer vier windmo-
lens te plaatsen. Protesten uit de
omgeving, ambtelijke bureaucra-
tie, rechtszaken, huiverige ban-
ken: met veel geduld en heel veel
praten hebben ze uiteindelijk alle
hordes genomen.
Verspreid over enkele akkers
langs een kanaal in Neer staan nu
vier windturbines van 98 meter
hoog. In de verte zijn enkele boer-
derijen zichtbaar. „Je moet min-
stens 500 meter afstand aanhou-
den, dan is van overlast voor de
omgeving of waardedaling van
de woningen geen sprake. Alle-
maal spookverhalen, de protes-
ten zijn verstomd,” aldus Gee-
nen: „Het belangrijkste is dat je
vanaf dag één heel goed commu-
niceert met de omgeving.”
Aan de voet van één van die
Neerse molens kwamen gisteren
enkele tientallen wethouders bij
elkaar, op uitnodiging van gede-
puteerde Bert Kersten van Duur-
zaamheid en Energie. Kersten ver-
telde dat Limburg over 5 jaar ten-
minste 35 windmolens moet tel-
len en daar moeten de gemeen-
ten gelegenheid voor bieden.
In het Nationaal Energieakkoord
is bepaald dat in Limburg vanaf
eind 2020 95,5 megawatt wind-
energie moet worden opgewekt.
Daar zijn ongeveer 35 windturbi-
nes voor nodig. Opvallend is die
halve megawatt. Dat is omdat de
provincies keihard met elkaar
hebben onderhandeld over de
verdeling van de pijn. De laatste
zes megawatt hebben ze uiteinde-
lijk maar met z’n twaalven ge-
deeld: allemaal een halfje.

Limburg is relatief gunstig uit de
strijd gekomen, en hoeft met 95,5
MW slechts 1,6 procent van alle
Nederlandse windenergie te leve-
ren. Omdat het aan de kust veel
meer waait, krijgen die provin-
cies de meeste molens op hun
bordje.
Wat Kersten betreft mogen de
Limburgse gemeenten zelf uitma-
ken waar die molens komen.
Maar als het aantal van 35 niet
vrijwillig wordt gehaald, is er een
stok achter de deur. Dan kan de
provincie gemeenten verplichten
molens te plaatsen.
Uit de stemming onder de wet-
houders gisteren viel op te ma-
ken dat Kersten die stok waar-
schijnlijk niet hoeft te hanteren.
Om te beginnen staan er nu al 7
grote windmolens in Limburg,
dus er hoeven nog maar 28 nieu-
we turbines te komen.
De molens mogen overigens niet
worden geplaatst in het kwetsba-
re Zuid-Limburgse heuvelland, in

wind m
stiltegebieden, langs de Maas-
oevers of in een van de 23 Natura
2000-natuurgebieden. Liever
heeft Kersten dat de molens ver-
rijzen bij grote bedrijventerrei-
nen of tuinbouwkassen en in stre-
ken met zo weinig mogelijk wo-
ningen. Het Peelland komt wel in
aanmerking, en wat Kersten be-
treft mogen er ook molens langs
de grens worden geplaatst, vooral
daar waar de oosterburen ook al
molens hebben staan.
Har Geenen legde aan de wethou-
ders uit dat investeren in wind
ook voor de portemonnee loont.
Het windpark van vier molens in
Neer heeft ruim 14,5 miljoen eu-
ro gekost. Dat geld is opgebracht
door een investeringsbedrijf, een
banklening en door een aantal
particuliere omwonenden die al
vanaf 500 euro per aandeel kon-
den meedoen.
Die particuliere investeerders
kunnen volgens Geenen rekenen
op een rendement van 4 tot 5
procent per jaar, dat is beter dan
sparen. Het mooie is dat het Rijk
een minimumprijs garandeert
voor de windenergie.
Niet alleen omwonenden kun-
nen delen in de opbrengst, ook
gemeenten worden er financieel
beter van, denk maar aan leges,
ozb en pachtgelden.
Tevreden hoorde Kersten aan het
eind van de vergadering dat diver-
se wethouders windmolens zou-
den verwelkomen. Wat de wet-
houders van Venlo en Horst aan
de Maas betreft, mogen er acht
molens komen op bedrijventer-
rein Klavertje Vier, dat is het
oude Floriadeterrein. Daar is in
de structuurvisie al rekening mee
gehouden. Ook de wethouder
van Nuth meldde zich: hij wil
best windmolens plaatsen, maar
hij zit precies op het randje van
het Heuvelland en dat is ‘uitslui-
tingsgebied’. „Geen probleem”,
vond Kersten, „dan trekken we
het lijntje op de kaart wel net iets
anders.”
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Uitsluitingsgebieden
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