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Aan:

Gemeente Leudal
College van B en W
Postbus 3008
6093ZG Heythuysen

Datum: 21 juni 2017
Betreft: Principeverzoek planologische medewerking ontwikkeling windpark De Kookepan; uitwerking van het
principeverzoek d.d. 30-9-2016

Geacht College,
In deze brief verzoekt REScoopLimburg u definitief om planologische medewerking ten behoeve van de ontwikkeling
van een coöperatief windpark in het gebied Kookepan te Neer. Definitief, omdat reeds op 30 september 2016 een
eerste principeverzoek is ingediend.
Wij behouden de hoofdlijnen van het eerder ingediende verzoek. Derhalve kunt u het huidige principeverzoek
beschouwen als een verder uitgewerkt stuk, wat met name ingaat op de voortschrijdende ontwikkeling, waaronder
de conclusies van de screening door het windpanel.
Onderstaand zullen wij dit puntsgewijs toelichten:
1. De voorgeschiedenis
2. De gekozen locatie
3. De coöperatieve ontwikkeling
4. Het profijtbeginsel
5. De toekomstige organisatie en planning
Algemene projectgegevens
Initiatiefnemer
Locatie
Aantal windmolens
Ashoogte windmolens
Rotordiameter windmolens
Vermogen per windmolen
Verwachte jaarlijkse productie

Coöperatie Leudal Energie, BV De Kookepan i.o.
Zoekgebied De Kookepan, gemeente Leudal
In principe 3, minimaal 2
115 meter - 135 meter
115 meter – 141 meter
Maximaal 4,5 Mw
15 – 22 Gwh

Ad 1. De voorgeschiedenis in het kort.
Op 7 -1-2015 stuurt Leudal Energie een brief naar B en W van Leudal waarin men college vraagt om medewerking bij
de ontwikkeling van een coöperatief windpark.
Op 22-4-2015 melden de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert dat men samen op zoek gaat naar locaties voor
windenergie. Dit doen zij om aan de Provincie Limburg opgaaf te voldoen om conform het landelijke beleid
voldoende wind op land te realiseren.
Op 21-5-2015 dient coöperatie Zuidenwind een principeverzoek in om medewerking van B en W van Leudal bij het
samen zoeken naar locaties voor burgerwindparken en het vaststellen van een ruimtelijk ontwikkelingskader.

In de loop van het jaar vinden er tussen genoemde gemeenten aangevuld met Peel en Maas en de provincie diverse
gesprekken plaats over samenwerking en gezamenlijk beleid op gebied van ontwikkeling Windenergie. Dit resulteert
begin 2016 in een gezamenlijk uitgestippeld beleid dat in de vier gemeenteraden wordt vastgesteld.
Hetzelfde gebeurt tussen een aantal coöperaties in de regio, te weten Leudal Energie, Peel Energie, Weert Energie
en Zuidenwind. Eind 2015 hebben deze energiecoöperaties de coöperatie REScoopLimburg opgericht welke de
lokale coöperaties ondersteunt bij de ontwikkeling van windenergie.
De gemeente Leudal is de eerste gemeente die in maart 2016 de beleidsuitgangspunten vaststelt.
De belangrijkste punten hiervan zijn:
- De omgeving speelt een actieve rol bij ontwikkeling van windpark
- De opbrengsten vloeien maximaal terug in het gebied. Dit kan worden bereikt door bij voorkeur een
substantieel deel coöperatief te ontwikkelen.
- Er dient een goed ruimtelijk plan gemaakt te worden
- Grondspeculatie dient te worden voorkomen
Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is een werkgroep van REScoopLimburg bestaande uit leden van
Zuidenwind en Leudal Energie gaan onderzoeken welke plek in Leudal geschikt was voor ontwikkeling van een 2de
windpark.
Op 30-9-2016 wordt vervolgens een eerste principeverzoek ingediend.
Op 13-11-2016 vindt de laatste bijeenkomst plaats met de grondeigenaren, waarin de definitieve
vergoedingenverdeling voor grondeigenaren onderling wordt vastgesteld (zie bijlage). Dit maakt deel uit van het
profijtplan.
Op 22-12-2016 werd een brief verzonden aan de gemeente Leudal, met een nadere precisering van de voorgestelde
turbinelocaties.
Op 8-3-2017 vindt het gesprek plaats tussen Zuidenwind/Leudal Energie en het windpanel.
Op 27-3-2017 trekt Zuidenwind zich terug uit de voorbereidingen voor windpark De Kookepan.
Op 12-5- 2017 ontvangt REScoop Limburg / Leudal Energie van de gemeente Leudal een brief, waarin het oordeel
’kansrijk’ wordt medegedeeld. Dit op basis van het advies van het windpanel.
Ad 2. De gekozen locatie (ruimtelijke ordening, natuur en landschap).
Vaststelling zoekgebied
Bij de vaststelling van het zoekgebied is alle openbare informatie benut, zoals die ter beschikking is gesteld door
overheden en andere stakeholders (w.o. de NMFLimburg). De diverse thema’s natuur, landschap, geluid en
slagschaduw, omliggende bebouwing/ bewoning en risico’s zijn globaal geïnventariseerd. Daarbij is gestreefd naar
een compact, begrensd zoekgebied, geschikt voor de collectieve grondaanpak. Hieruit komt onderstaand
zoekgebied in beeld (figuur).

Het zoekgebied ligt geheel in het voorkeursgebied voor windenergie, zoals de Provincie Limburg dat in het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 heeft aangewezen. Binnen een straal van 750 meter zijn geen
woonkernen van betekenis, rondom individuele woningen is uit oogpunt van geluid gestreefd naar een minimum
afstand van 500 meter. Dit heeft geleid tot een voorlopige locatiebepaling, zoals we die bij brief d.d. 22-12-2016 aan
de gemeente hebben doen toekomen. Voor de volledigheid zijn de voorlopige turbineposities hieronder nogmaals
weergegeven. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat deze posities voorlopig zijn, en kunnen worden gewijzigd als
gevolg van de onderzoeksresultaten.
Voorlopige turbinelocaties Kookepan ( RD-coördinaten )
Turbine 3
Turbine 2
X
196461
196994
Y
366370
366091
Hoogte
28,52 m (AHN.nl)
28,37m (AHN.nl)
maaiveld

Turbine 1
197527
365811
28,23 m (AHN.nl)

Figuur voorgestelde posities turbines en afstanden tot meest nabije woningen (geluidsgevoelige objecten)

Landschapsinpassing
De gekozen locatie blijkt prima te passen in de landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid, die opgesteld is door
Veenenbosch en Bosch (in opdracht van Provincie Limburg). Het initiatief valt binnen het voorkeursgebied ‘jonge
ontginningen’ en past daardoor binnen de landschapsvisie (ontwerpprincipe 1).
Daarnaast betreft deze ontwikkeling een korte lijn die goed aansluit op de bestaande opstelling van windpark Neer,
enige kilometers verderop (ontwerpprincipe 2, zie onderstaande tekening uit het advies). Het deskundigenrapport
geeft aan dat korte lijnen de voorkeur hebben in dit gebied, het liefst gekoppeld in een ranke, onderbroken lijn. Zo
ontstaat een plaatje dat het best past bij de aanwezige maat van de ontginningen en de reeds bestaande windturbine-structuur. Een korte lijnopstelling is eenvoudig en rustig voor de waarneming door burgers.

Figuur uit landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid (rechts) met voorkeursopstelling in het gebied: de posities van
de 3 meest oostelijk geplaatste molens staan nagenoeg op dezelfde posities als de door ons vastgelegde posities
(foto-impressie links).
Een klein, maar kenmerkend verschil tussen de door ons gekozen opstelling en de voorkeursopstelling uit de
landschapsvisie windenergie is de niet exact-parallelle koppeling met de as van het kanaal, de voornaamste
landschappelijke structuur (ontwerpprincipe 4). Deze keuze is met name gemaakt vanwege het zwaarwegende
belang van de natuur: in beginsel plaatsen wij turbines NIET in of nabij bossen (EHS); bij de landschapsvisie (zie
hierboven) is dit wel het geval. Naast de esthetische onwenselijkheid van turbines in bossen is de kans op
ecologische schade (vleermuizen/vogels) bij die opstelling aanzienlijk groter dan bij die, zoals door ons voorgesteld.
Een oplossing is gevonden door het iets draaien van de lijnopstelling, tegen de klok in; dit maakt de opstelling veel
kansrijker vanuit de ecologische benadering, terwijl er ook visueel geen inbreuk wordt gedaan op de bossen. Ter
minimalisering van het belevingseffect vanuit grotere hoogte, is er naar gestreefd om de lijn meer parallel te maken
aan het bestaande windpark (5 turbines) aan de boerderijweg (zie figuur hieronder).

De gekozen opstelling levert tevens meerwaarde aan de beleving van de burger, die zich beweegt in dit gebied:
Indien men over de belangrijkste verkeersweg, de Heldenseweg, vanuit het westen rijdt, openbaart het windpark
zich als fraaie lijn bij het uitrijden van de besloten bossen (zie foto hieronder).

Figuur: Impressie vanuit Heldenseweg richting oosten bij uitrijden bossen
Ten aanzien van de verkavelingsstructuur merken wij op dat deze, anders dan bij de Boerderijweg, in het geheel
niet in lijn staat met het kanaal, de landschappelijke hoofdstructuur. Vanuit de esthetische kant van de
windontwikkeling is derhalve een aanpassing in de verkavelingsstructuur gewenst: meer in lijn met het kanaal/ de
windparken. Wij realiseren ons echter ook dat dat onhaalbaar is.
Met betrekking tot ontwerpprincipe 5, doorkruising van landschappelijke structuren/ het bosmozaïek, kunnen we
kort zijn: in dit landschap, en met de vereiste richting van en afstanden tussen turbines, is doorkruising van een
bomenrij (langs een weg) vrijwel niet uit te sluiten. Ook zullen de kavelgrenzen altijd ‘doorsneden’ worden. De
vraag is overigens of een opstelling van 3 turbines, ruim 600 meter uit elkaar wel als volwaardige lijn wordt beleefd,
wat bijvoorbeeld bij de opstelling van 5 turbines, gemiddeld ca. 500 meter uit elkaar (Boerderijweg) meer het geval
is. Bovendien wordt ‘doorsnijding van het bosmozaïek’ reeds in beginsel geaccepteerd door Veenenbosch en Bosch,
getuige de door hen gebruikte figuren uit de landschapsvisie.
Overigens worden de formeel vereiste natuuronderzoeken in 2017 uitgevoerd (quickscan en vleermuisonderzoek).
Daarnaast wordt in het kader van de natuur- en landschapsaanpak een werkgroep opgericht voor een nadere
uitwerking van een natuur inclusieve gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt een groene dooradering door middel van
versterking van lijnelementen centraal gesteld, maar er kunnen ook vlakgerichte maatregelen genomen worden.
Hiervoor zijn de Studiegroep Leudal en IKL benaderd, Ook de gemeente is gevraagd ambtelijk te participeren in dit
traject.
Indicatief is onderstaande impressie vanaf de belangrijkste doorgaande weg, Heldensweg opgenomen.

In de bijlage geven wij kort antwoord op de drie aangedragen vragen vanuit het windpanel over mogelijke
alternatieven. Ook zijn enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst . Uit deze bijlage blijkt wel dat het zoeken naar
andere varianten waarschijnlijk niet leidt tot een andere opstelling, aangezien ‘een ruimer zoekgebied‘ slechts zeer
beperkt aanwezig is door de beperkingen op RO-vlak (geluid, slagschaduw, natuur, radar etc.).
Ad.3. De coöperatieve ontwikkeling: samen de omgeving vormgeven.
Onder de vlag van Rescoop Limburg heeft Coöperatie Leudal Energie de lokale bevolking, te weten haar burgers
(leden), de grondeigenaren én de omwonenden vanaf het begin maximaal betrokken bij de voorbereiding van de
ontwikkeling van windparkproject “De Kookepan”. Daarbij zijn andere stakeholders benaderd en betrokken (voor
zover van belang). In een bijlage is de figuur stakeholdersanalyse opgenomen.
Hieronder worden de afzonderlijke groepen besproken. Steeds worden relevante verslagen opgemaakt, waarin de
afspraken opgenomen zijn. Qua communicatie mag duidelijk zijn dat de media (pers, sociale media etc.) optimaal
ingezet worden voor een goede betrouwbare informatievoorziening. Daarnaast wordt regelmatig teruggekoppeld
met de gemeente (wethouder, gemeenteraad en ambtelijk) en/of de Provincie Limburg (Deputé, ambtelijk).
3.1 Het bestuur en de leden van de coöperatie
Vanzelfsprekend heeft zo’n windproject een grote impact in (de groei van) een burgercoöperatie als Leudal
Energie. Er zijn nu ruim 200 leden; er lopen diverse projecten, waaronder de energiecoach, zon op school en
energielevering. Net als over deze projecten wordt m.b.t. het windproject regelmatig informatie uitgewisseld
binnen de coöperatie: iedere ALV (2x per jaar), via nieuwsbrieven etc. Een nieuwe ledenwerfcampagne wordt
voorbereid, mede om de grote investeringsbedragen voor het windpark te kunnen opbrengen in de toekomst.
Ten aanzien van windpark De Kookepan zijn organisatorisch een projectgroep (3 leden, w.o. projectleider,
verricht uitvoerende werkzaamheden) en een begeleidingsgroep wind (7 leden) in het leven geroepen. Deze
organen adviseren het bestuur, respectievelijk de projectgroep over te nemen besluiten. Hierdoor is er een
breed draagvlak in de coöperatie en draagt de windparkontwikkeling bij aan de coöperatieve werving en
(kennis-)ontwikkeling.
3.2 De coöperatieve grondaanpak
Binnen het zoekgebied(±60 ha) zijn alle grondeigenaren collectief benaderd; In de periode mei-november 2016
hebben vier bijeenkomsten plaats gehad, waarin een rechtvaardige vergoedingensystematiek werd bepaald
door de gezamenlijke grondeigenaren. Dit is hen ook schriftelijk bevestigd. Zodoende kunnen alle
grondeigenaren in het gebied financieel meeprofiteren bij realisatie van het windpark. Uitdrukkelijk wordt
vanuit de coöperatie ook aangeboden om collectieve projecten voor grondeigenaren te ondersteunen. Ca. 90%
van de grondeigenaren heeft de intentie overeenkomst getekend in de 2 bijeenkomsten, die deze fase afsloten.
In onderstaande figuur wordt de onderling afgesproken verdeling van de ‘grondvergoedingen’ weergegeven:

Op basis van de gronden, die in eigendom zijn van deze eigenaren is realisatie van 3 turbines in het zoekgebied
gemakkelijk mogelijk. Door bovengenoemde aanpak is er van grondspeculatie in het gebied geen sprake, en
wordt er één samenhangend windpark gerealiseerd. De grondpositie is daarmee ook 100% geborgd coöperatief.

In het vervolgtraject worden de grondeigenaren weer op dezelfde, intensieve manier betrokken bij de te nemen
stappen.
3.3 De coöperatieve aanpak met omwonenden/ belangengroepen.
Vanaf mei 2016 zijn ook de gesprekken begonnen met omwonenden, waaronder wordt verstaan: iedereen, die
woonachtig is tot op een afstand van 1200 meter rond het zoekgebied. Ook is contact gezocht met dorpsraad/vertegenwoordiging, voor zover aanwezig.
De eerste avond in mei 2016 waren ook belangenorganisaties zoals natuur- en milieugroepen, dorpsraden en
lltb uitgenodigd. En de pers. Op deze bijeenkomst is de coöperatieve aanpak uitgelegd waarbij benadrukt is dat
wij graag duurzame projecten samen met de omwonenden oppakken. En dat 20 jaar lang, waardoor gesproken
kan worden over een vorm van structuurversterkende gebiedsontwikkeling.
Afgeleid zijn er per buurt vervolggesprekken gestart met de omwonenden: In de buurten Kappert/Rotonde (137), Kessel-Eik (15-9) en ‘richting Egchel’ (1-12). In alle gesprekken is de mogelijkheid geboden om langjarig
afspraken te maken over investeringen in het gebied middels opbrengsten van het windpark. De omwonenden
worden gevraagd om gewenste projecten aan te dragen, waarna de uitvoering samen wordt opgepakt
(coöperatie met buurt). Projecten kunnen bijvoorbeeld zijn: GSM-mast, glasvezel, collectieve asbestverwijdering
etc. De drie buurten hebben deze vraag intern uitgezet, waarna in de komende fase een terugkoppeling zal
komen. Vervolgens zal een tijdplan opgesteld worden.
Tevens wordt in de komende fase een commissie samengesteld, die de gelden in het leefbaarheidsfonds zal
gaan beheren ten behoeve van de inzet voor projecten. In de commissie zullen vertegenwoordigers van de
omwonenden, dorpsoverleggen etc. plaats nemen.
Tijdens de eerste fase zijn er uitgebreide gesprekken gevoerd met de relevante belangengroepen als de natuuren milieufederatie, de Studiegroep Leudal, WML, de herdershondenvereniging en camping de Waterval. Over
het algemeen werd de projectaanpak met instemming begroet. Andere stakeholders zijn minimaal
geïnformeerd. De stakeholdersanalys (bijlage 2) geeft een uitputtend overzicht van de stand van zaken weer. De
gesprekken met deze stakeholders zullen gecontinueerd worden en daar waar nodig zal tot afspraken gekomen
worden.
Ad.4. Baten voor de omgeving: Windturbines van en voor burgers, het profijtplan
Zoals al gezegd worden volgens de coöperatieve principes de burgers en bedrijven 100% mede-eigenaar van het
windpark als lid van de coöperatie Leudal Energie. Zij kunnen daardoor rechtstreeks mee beslissen én investeren
in duurzame projecten, zoals het windpark De Kookepan. De leden besluiten over de besteding van het
rendement/ de resterende winst in nader te bepalen maatschappelijke doelen in de lokale samenleving.
Aansluitend bestaat de mogelijkheid lokale, groene stroom af te nemen via Leudal Energie: zie figuur en
overzicht hieronder.

Profijtplan in cijfers (zie bijlage 3 voor globale exploitatie-overzicht)
• Financiering indicatie totale kosten bouw € 12.000.000
– via leningen lokale leden: ca. € 2.000.000
– via obligaties ca. € 1.000.000
– Via bank ca. € 9.000.000
• Revenuen lokaal:
– Leden leningen 5% rente (na jaarlijks besluit ALV), € 100.000 /jaar
– Revenuen grondeigenaren €67.000 tot €100.000 /jaar, uitgangspunt vormt de ECN-norm, die ieder
jaar landelijk wordt vastgesteld
– Omwonenden: Extra investeringsimpuls in geluidsreductie/isolatie indien gewenst bij woningen tot
ca.750meter afstand. (molens zijn hoorbaar): ca. €6.000 / woning
– Revenuen omwonenden in leefbaarheidsfonds €12.500 / jaar in projecten out of pocket ,plus
€12.500 in eigen werkzaamheden/begeleiding projecten. In totaliteit betekent dit dat meer dan
200% van de NWEA norm (ca. €10.000) wordt besteed aan de omwonenden. Overigens kan
incidenteel, bij een groot project, afgeweken worden van deze norm (besluit door de coöperatie).
– Het netto resultaat (de winst) wordt begroot op ca. €200.000 per jaar bij een conservatieve
schatting. Vanuit het windpark kan lokaal worden geïnvesteerd in ander coöperatieve projecten,
waarvan sommige financieel onrendabel zijn. Momenteel biedt Leudal Energie aan: Energie Coach,
ontwikkeling zonneweide, Energie neutraal gemeentehuis, LEDdal, Zon op School. Nieuwe
projecten zijn in wording. Voor de missie en visie van Leudal Energie en de lopende projecten etc.
wordt verwezen naar de website www.leudalenergie.nl.
– Daarnaast kan bij de coöperatieve, lokale en winstgevende opwekking ook een bijdrage/ egalisatie
toegepast worden bij de energieverkoop via de Duurzame Energie-Unie
Alle genoemde bedragen samen genereren een zeer hoog bedrag lokaal terugvloeiende opbrengsten: tot €400.000
per jaar! De opbrengsten zijn ook nog eens zeer breed verdeeld onder de bevolking.
Conclusie: Het door lokale windenergie gegenereerde geld blijft zodoende in de lokale samenleving van
Leudal/Midden-Limburg, stimuleert de lokale economie en vloeit niet weg naar enkele investeerders of grote
energieconcerns.

Ad 5. Toekomstige organisatie en planning
De uitvoering van de projectontwikkeling, de bouw en het beheer van het windpark wordt gedaan door een op
te richten rechtspersoon “Kookepan Wind BV” waarvan de aandelen in handen zullen zijn van de lokale
coöperatie Leudal Energie. Deze organisatievorm waarborgt ook op termijn de lokale belangen van burgers uit
Leudal en omgeving. Dit betekent duurzame ontwikkeling op alle vlakken: ecologisch, economisch en sociaal. De
“Kookepan Wind BV” zal indien u planologische medewerking verleent ook de uiteindelijk bouwaanvraag doen.
Nu de voorfase voorbij is, en de planontwikkelingsfase intreedt, zullen diverse trajecten worden opgezet en
aangepakt.
Korte termijn (tot besluit gemeenteraad in 2017)
-De communicatie met de grondeigenaren van het zoekgebied, de omwonenden en de stakeholders wordt weer
actief opgepakt: bijeenkomsten, informatieverstrekking en zonodig individuele gesprekken. Ook zullen de
gemeenteraadsleden/commissieleden geïnformeerd worden, evenals de pers. De volgende data zijn inmiddels
concreet vastgesteld: bijeenkomsten grondeigenaren: 28/6, en omwonenden 6/7.
-Het is u bekend dat –op eigen risico- reeds een tweetal onderzoeken is opgestart: radaronderzoek en
natuuronderzoek. Wij verwachten binnenkort de eerste resultaten daarvan.
Lange termijn (vanaf besluit gemeenteraad)
- Er wordt een communicatieplan opgesteld voor de ontwikkelingsfase, waarin alle doelgroepen,
benaderingswijzen etc, beschreven worden.
- Er wordt een 3D simulatiemodule ingericht, waardoor de opstelling vanuit iedere richting visueel inzichtelijk
kan worden gemaakt.
- De werkgroep ‘natuurinclusieve ontwikkeling’ wordt opgestart, waarvoor benaderd zijn de Studiegroep
Leudal, IKL en de Gemeente Leudal.

-

De instelling van de commissie leefbaarheidsfonds, om projecten voor en met omwonenden te benoemen.
In de commissie zullen vertegenwoordigers van de omwonenden, dorpsoverleggen en Leudal Energie etc.
plaats nemen.
- Het aantal onderzoeken zal worden uitgebreid met onder andere landschappelijke inpassing (esthetisch),
archeologie, telecom/luchtvaart, bodem-grondonderzoek, park-layout en civiele infrastructuur,
netaansluiting, turbinekeuze (incl. geluid- en slagschaduw) en businesscase. Een en ander ten behoeve van
de ruimtelijke onderbouwing voor de vergunningverlening.
Wij verwachten dat deze trajecten per 1-2018 opgestart zijn. Vervolgens zullen ook de financieringsvragen
beantwoord moeten worden: SDE, bancaire lening, ledenfinanciering etc.
Resumerend kunnen wij stellen dat:
Wij uitvoering geven aan het door de gemeente geformuleerde beleid betreffende windenergie omdat:
 De omgeving in ons proces actief betrokken is, zowel de grondeigenaren, de omwonenden als de
belangengroepen; dit geleid heeft tot een groot draagvlak, waardoor een duurzame
gebiedsontwikkeling verder vorm gegeven kan worden.
 De locatie past binnen de geldende ruimtelijke plannen en er op voorhand geen ruimtelijke beperkingen
geconstateerd worden Er qua natuur en landschap een hoogwaardige inrichting mogelijk is, die verder
geoptimaliseerd zal worden
 Er een 100% coöperatief windpark ontstaat, waarbij de revenuen vrijwel geheel in het gebied
Leudal/Midden-Limburg blijven, tevens wordt daarmee grondspeculatie voorkomen
Resumerend verzoeken wij U daarom :
Om ten behoeve van de ontwikkeling van burger Windpark “De Kookepan” planologische medewerking te
verlenen voor de ontwikkeling van een coöperatief windpark in het genoemde gebied.

Met vriendelijke groeten,
Coöperatie REScoop Limburg,
De voorzitter

De secretaris

Har Geenen

Peter Gloudi

RESCOOP- LIMBURG

IS DE COÖPERATIEVE SAMENWERKING VAN DE LIMBURGSE ENERGIE COÖPERATIES

BIJLAGE 1A: kort antwoord op de drie aangedragen kanttekening en vragen vanuit het windpanel inzake
landschap.
1) Inleidende opmerking : op 22 maart 2017 hebben wij een aanvulling met betrekking tot de
gebiedsbenadering opgesteld en verzonden ten behoeve van het windpanel. Deze aanvulling, waarin
expliciet wordt ingegaan op de Landschapskader Noord- en Midden Limburg, is voor de volledigheid
aangehecht (Bijlage 1B). Gezien de reactie van het windpanel lijkt deze aanvulling niet door hen te zijn
ontvangen, opgemerkt en/of afgewogen.
2) Algemene kanttekeningen vanuit ruimtelijk perspectief:
Ten aanzien van een ‘optimale turbine-opstelling’ in landschappelijk perspectief. Een keuzetraject met betrekking
tot de locatie van windturbines kent diverse beperkende factoren. Er is weinig flexibiliteit. Voor een goede
ruimtelijke ordening zijn harde eisen op het gebied van geluid, natuur, radarverstoring enzovoort bepalend. In een
dicht bebouwd land als Nederland zal landschappelijke inpassing binnen RO-eisen derhalve vaak de hoogst haalbare
oplossing brengen. Zie voor wat betreft het ‘voorlopig oordeel’ ook de inleidende opmerking bij deze paragraaf.
Door panel gestelde vraag:
-Is de relatie met het Neers (bedoeld wordt Afwaterings-)kanaal dusdanig beleefbaar dat er sprake kan zijn van
dezelfde landschappelijke logica als bij het bestaande windpark Neer?
Antwoord: de landschappelijke uitgangspositie is totaal anders: er is in gebied De Kookepan een grotere afwisseling
van landbouwgronden, bosgronden en andere landschapselementen. Ook zijn de kavelstructuren geheel NIET
parallel aan het kanaal, wat bij de Boerderijweg wél het geval is. Los van de vraag of een ‘zelfde landschappelijke
logica’ gewenst is, kan worden aangegeven dat dit doel alleen haalbaar is bij een kostbare en ingrijpende
landinrichting.
Vraag: Zijn er alternatieven denkbaar, bijvoorbeeld:
A)
Noordzijde van het kanaal:
Nee, in dit gebied zouden hooguit 2 turbine geplaatst kunnen worden, waarbij tevens binnen de 400 meter zone van
individuele woningen (Peelweg) getreden wordt. Vanuit geluid en hinder niet wenselijk dus. Enkele turbines aan de
zuid- en één aan de noordzijde is niet gewenst aangezien de posities dan de landschappelijk zwaarwegende lijn van
het kanaal kruist (strijdigheid ontwerpprincipe 5)
B)
Parallel en aan de Kookepan:
De woning Kappert 14 legt een grote beperking op ten aanzien van zo’n optie (geluid, hinder). Daarnaast zal er
waarschijnlijk een turbine in een bos geplaatst moeten worden, wat ongewenst is vanuit natuur- en
belevingsperspectief. Indien het al mogelijk is om 2 turbines geplaatst te krijgen, dan is de meerwaarde vanuit
landschappelijke optiek ons onduidelijk
C)
Tussen Spanjaarsbaan en Kanaaldijk:
In oostelijke richting is –binnen de geluidsnormen- nog enige ruimte ten opzichte van de huidige plaatsing. Andere
overwegingen, waaronder de ligging van Camping De Waterval en de ondergrondse waterleiding (WML) waren
redenen om het zoekgebied aan de oostzijde te beperken tot aan de Spanjersbaan. Indien heroverweging
noodzakelijk is of verplicht gesteld wordt, dan kan deze ruimte wellicht aangewend worden.

BIJLAGE 1B aanvulling Project windpark Leudal: werknaam Kookepan
Uitwerking aanpak De Kookepan : aanvulling gebiedsbenadering
Datum: 22 maart 2017
Opsteller: Joost van der Stappen
Status: INTERN DOCUMENT ten behoeve van windpanel
Aanleiding:
Tijdens het gesprek met het windpanel bleek dat de nieuwste gedachten en afspraken over de landschappelijk
inrichting niet op papier beschikbaar waren.
Hieronder wordt een bijgewerkte, actuele stand van zaken weergegeven. Dit betreft een eerste, voorlopige richting.
Nadere uitwerking kan plaats hebben na besluitvorming in het college (planologische medewerking)

Uitgangspunt 3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke
ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting).
Bij de locatiekeuze is als uitgangspunt gekozen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en meer specifiek de
uitwerking daarvan in kaarten met daarop voorkeurs- en uitsluitingsgebieden. Ook hebben ambtelijke besprekingen
plaats gehad. Uitsluitingsgebieden zijn bv. natuurgebieden, maar ook woonkernen en geluidcirkels van 450 meter
rond woningen in het buitengebied.
Nadere bestudering van deze kaarten leverde als meest geschikte locatie voor windenergie op de locatie Kookepan,
in Neer langs het afwateringskanaal. Ongeveer 2 km ten zuiden van het huidige windpark Neer. Zie hiervoor het
kaartje ‘zoekgebied’. Dit gebied binnen het voorkeursgebied van het POL. Er zullen in beginsel geen turbines in
bossen geplaatst worden. Gekozen is voor een lijn opstelling van 3 turbines, gelegen op agrarische gronden.
Fysieke kenmerken: dit gebied kent geen menselijk bewoners.
Van oudsher is het een nat gebied (veen/heide), met een komvormige waterhuishouding. De vijver ‘De Kookepan’
ligt als meest lage gedeelte midden in het gebied.
-De gronden zijn voor het grootste deel in regulier agrarisch gebruik. Na de laatste ruilverkaveling is sprake van een
efficiënte verkavelingsstructuur.
-Daarnaast is het gebied gedeeltelijk als bos in gebruik; dit betreft ‘jonge bossen’ , naast natuurbos ook een deel
productiebos, wat regelmatig gekapt wordt. De natuur- en landschapswaarde wordt daardoor niet erg hoog
ingeschat.
-Er is beperkt sprake van recreatief (mede)gebruik: een hondenclub, gebruik als uitloopgebied camping en er zijn
wandel- en fietsroutes.
Landschappelijk1 betreft het een mozaïklandschap, met een zwakke coulissenstructuur; ook heeft het gebied
kenmerken van een natte heide-ontwikkeling. Door de relatieve grootschaligheid en de transparantie van de
lijnbeplanting is er nauwelijks sprake van ‘kamers’. De belevingswaarde kan versterkt worden door selectief meer
robuuste lijnstructuren bij te planten.
De landschapselementen in het gebied geven de planten en dieren de gelegenheid zich te voeden, te verplaatsen, te
schuilen en zich voort te planten. Door de huidige natuurwaarden vallen de meeste bosjes binnen de
zilver/goudgroene natuur (vh ecologische hoofdstructuur). Ook voor de natuurwaarden is een versterking van de
lijnstructuren van belang, bijvoorbeeld voor vleermuizen en zoogdieren als de das.

Inrichting windpark De Kookepan
De gekozen turbineopstelling (3 turbines in lijn) blijkt perfect te passen in de landschapsvisie die de provincie
Limburg heeft laten opstellen voor het gehele grensgebied tussen Leudal en Peel en (Venenbos en Bosch,
MaasLandschapsadvies grensgebied gemeenten Peel&Maas en Leudal): Deze ontwikkeling betreft een korte lijn die
goed aansluit op de bestaande opstelling van windpark Neer,
1

Terminologie uit: Landschapskader Noord- en Midden Limburg

enige kilometers verderop (zie onderstaande tekening uit het advies).

Qua plaatsing van de turbines is nog geen definitief oordeel geveld; deze locaties moeten door de uit te voeren
onderzoeken definitief worden gemaakt. Vooralsnog wordt (bij benadering) de volgende plaatsing voorzien:

De turbines worden in een perceel geplaatst. De ‘kamers’ zijn –zoals aangegeven- niet goed beleefbaar. Middels de
gerichte aanleg van lijnstructuren willen we dit in de toekomst te verbeteren: houtwallen, singels, bomenrijen, lanen
en solitaire bomen.
In het kader van de aanpak is met o.a. de studiegroep Leudal afgesproken dat er gezamenlijk een nadere uitwerking
van een natuurinclusieve gebieds-ontwikkeling worden opgesteld. Daarbij wordt een groene dooradering door
middel van versterking lijnelementen centraal gesteld, maar er kunnen ook vlakgerichte maatregelen genomen
worden.

BIJLAGE 2 STAKEHOLDERSANALYSE

Bijlage 3 Schatting exploitatie-overzicht De Kookepan
Indicatoren:
-start exploitatie: 1 januari 2020
-productie per turbine 6.500 Mwh / jaar / 3 turbines= 19.500 Mwh/jaar
-verkoopprijs energie: €0,03 / Kwh (geen indexering)
-SDE + subsidie : € 0,05 / Kwh (geen indexering)
-onderhoud: € 0,009 / Kwh (indexering 2%); start onderhoudskosten na 2 jaar.
-overige operationele kosten, een inschatting van de posten : administratie, verzekeringen, netinstandhouding,
eigenverbruik, OZB, beheer land en wegen (indexering 2%)
-grondvergoeding € 0,035 (indexering 2%) cf. collectieve afspraken grondeigenaren
-vergoeding omwonenden / omgeving >200% NWEA richtlijn na 15 jaar: halvering tot ca. 100% NWEA richtlijn
-Rente bank: 2,2% (groenfinanciering)
-rente winstuitkering projectBV aan coöperatie (leden): 5% (ALV stelt dit ieder jaar vast)
-rente over kasstroom: 1%
-aflossingen Bank en coöperatie: 15 jaar
-vennootschapsbelasting: 20%

Periode
x €1.000
Verkoop opgewekte energie
Subsidie
Opbrengst windbedrijf

2020-2021

2022-2034

2034-2039

Totaal

1.170
1.950
€ 3.120

7.605
12.675
€ 20.280

2.925
0
€ 2.925

11.700
14.625
€ 26.325

Onderhoud
Overige operationele kosten
Grondvergoeding
Omwonenden / omgeving
Kosten windbedrijf

0
182
138
51
€ 370

2.576
1.375
1.042
382
€ 5.375

1.181
630
478
88
€ 2.377

3.758
2.187
1.658
520
€ 8.123

Netto kasstroom voor rente

€ 2.750

€ 14.905

€ 548

€ 18.202

-389
-300
27

-1.195
-1.950
446

0
-750
256

-1.584
-3.000
728

Aflossing geldlening bank
Aflossing coöperatie
Vennootschapsbelasting

-1.286
-400
-97

-7.714
-2.600
-361

-11

-9.000
-3.000
-469

Netto-kasstroom per periode

€ 305

€ 1.531

€ 43

€ 1.877

Rente aan bank
Winstuitkering coöperatie
Rente over kasstroom

