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1. Inleiding
Raedthuys Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf met ruime ervaring op het gebied van de ontwikkeling,
realisatie en exploitatie van windmolens. Als groenste energiebedrijf van Nederland levert zij onder het merk
Pure Energie, duurzame energie op de markt.
Medio 2016 heeft Raedthuys Windenergie B.V. (hierna: Raedthuys) binnen de gemeente Nederweert
onderzocht naar waar zij denkt dat een windpark het best gesitueerd kan worden. Vervolgens heeft zij een
plangebied ingekaderd. Daarna zijn alle grondeigenaren, waaronder Staatsbosbeheer (SBB), binnen dat gebied
benaderd en is het plan met hen besproken. Inmiddels zijn met alle grondeigenaren afspraken gemaakt hoe het
plangebied in te richten.
Tevens heeft Raedthuys contact opgenomen met de lokale energiecoöperaties Zuidenwind en de net
opgerichte Nederweerter Energie Coöperatie. De lokale Energie Coöperatie NEWECOOP is voor de realisatie
van windprojecten in Nederweert een samenwerking aangegaan met de regionale windcoöperatie Zuidenwind.
Zuidenwind, ook gevestigd in Nederweert bouwde de Coöperwiek, de burgerwindmolen in windpark Neer.
Zuidenwind levert in deze samenwerking kennis en kapitaal nodig voor de ontwikkeling van een windpark.
Daarmee zijn de met NEWECOOP samenwerkende marktpartijen zoals Raedthuys verzekerd van een
gelijkwaardige partner bij de projectontwikkeling en bouw van een windpark. NEWECOOP en Zuidenwind
werken samen in één entiteit voor alle windenergie activiteiten: Burgerwindpark Nederweert BV i.o.. In dit
principeverzoek noemen wij dit verder NEWECOOP. Met de samenwerkende coöperaties is het initiatief
uitvoerig besproken en zij zien dit als een kansrijk initiatief binnen de gemeente Nederweert. Raedthuys
Windenergie en de beide coöperaties hebben daarop een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Raedthuys
Windenergie hecht grote waarde aan een goede lokale verankering van het windpark en zal daarom het
initiatief Windpark De Zoom te Nederweert-Eind op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen met de lokale
coöperaties. NEWECOOP gaat drie van de zes beoogde windmolens bouwen en exploiteren.
Het plan is een initiatief van de betrokken
grondeigenaren (lokale agrarische ondernemers,
landgoed het Kruis), waarbij NEWECOOP en
Raedthuys gezamenlijk dit project gestalte geven
en ontwikkelen. Staatsbosbeheer is geen
initiatiefnemer, maar er wil wel haar
medewerking aan dit project verlenen. Hiervoor
wordt binnenkort een overeenkomst getekend.
De samenwerking van al deze partijen leidt tot
een breed gedragen initiatief voor de realisatie
van duurzame energie in de gemeente
Nederweert. De komst van de windmolens in dit
gebied betekent een versterking tussen
landbouw, natuur, cultuur en de omgeving, zie
ook afbeelding 1.1. Raedthuys brengt daarbij haar
ruime kennis en ervaring met het ontwikkelen van
windparken en het daarbij betrekken van de
omgeving en samenwerkingen met lokale
coöperaties in. Het plan levert met zes
windmolens een grote bijdrage aan zowel de
gemeentelijke als de provinciale energie- en
duurzaamheidsdoelstellingen.

Afbeelding 1.1 Samenwerking en versterking van alle
deelnemende partijen
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De gemeente Nederweert heeft in 2016 uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de ontwikkeling en
realisatie van windenergie. Het doel is windenergie te faciliteren en te stimuleren. De uitgangspunten hebben
betrekking op drie hoofdthema’s:
1. Betrokken en actieve rol omgeving
De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windmolens.
De opbrengsten (€ en kWh) van windmolens moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap;
Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld;
Grondspeculatie moet worden voorkomen;
In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen;
De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie te zien als een
samenhangend complex: het windmolenpark;
Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
2. Goede locatie
De windmolens moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijk ordening (goede
functiecombinatie en landschappelijke inrichting). Hierin is de gemeente initiërend om in samenspraak
met haar omgeving kansrijke ontwikkelgebieden te bepalen.
Dit principeverzoek behandelt naast een algemene projectbeschrijving deze drie hoofdthema’s.

De volgende partijen dienen gezamenlijk dit principeverzoek in:
Grondeigenaren
Dhr. M.P.W. (Maarten) Linders
Dhr. J.L.G. (Jan) Jonkers
Dhr. P.J.M. (Peter) Beerens
Dhr. M.M. (Mart) Nouwen
Dhr. A.P.J. (Ton) Hobus
Dhr. M.G.H. (Mart) Stienen
Landgoed Het Kruis (Het Kruis BV en Stichting Het Boskruis, mevr. A. (Anna) Ruys is directrice)
Staatsbosbeheer wil haar medewerking aan dit principeverzoek verlenen.
NEWECOOP
Andres Bauer
Albert Jansen
Raedthuys Windenergie B.V.
Jelle de Waart
Hilco Maat
Marloes ten Dam
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2. Algemene projectbeschrijving Windpark De Zoom
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het initiatief is en wie de initiatiefnemers zijn. Tenslotte wordt onze visie
op windontwikkeling beschreven.

2.1 Het initiatief
Het plangebied van Windpark De Zoom bevindt zich drie kilometer ten oosten van Nederweert-Eind in de
gemeente Nederweert. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Kruisstraat en aan de zuidzijde door de
Banendijk. Wij zien hier een reële mogelijkheid voor de realisatie van circa vijf tot zeven windmolens.
Vooralsnog gaan we uit van zes moderne windmolens. Het natuurreservaat De Zoom, eigendom van
Staatsbosbeheer, maakt onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 235
ha. Het natuurreservaat heeft een oppervlakte van 81 ha. Het gebied grenst aan de oostzijde aan de gemeente
Leudal. Op onderstaande afbeelding 2.1 is het plangebied van het windpark weergegeven.

Afbeelding 2.1 Ligging plangebied Windpark De Zoom
Wij hebben de voorkeur om zes windmolens in dit gebied te plaatsen, zie afbeelding 2.3. De locatie ligt in een
grootschalig agrarisch gebied met relatief weinig woonhuizen, achttien woningen binnen 500 meter gerekend
vanaf de buitenste grenzen van het windpark. Er kan hier dan ook voldoende afstand worden genomen tot
omliggende woonbestemmingen. De dichtstbijzijnde woningen (circa 350 en 450 meter vanaf een windmolen)
liggen aan de Kruisstraat. De eigenaren van deze woningen hebben gronden waarop een of meerdere
windmolens gerealiseerd worden en zijn dan ook mede-initiatiefnemers. Tevens behoren deze woningen tot de
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inrichting (het windpark). Ten oosten van het windpark is de grens met de gemeente Leudal waar enkele
woningen staan, maar de dichtstbijzijnde woning bevindt zich op ruim 560 meter. Ten westen van het
plangebied bevindt zich een hoogspanningsverbinding (rode lijn op afbeelding 2.1). Hier wordt in ieder geval
ruimschoots afstand (>250 meter) van gehouden, zodat dit
geen belemmering oplevert. De windmolens kunnen in de
vorm van een dubbele lijnopstelling goed worden ingepast
in het bestaande landschap, voor een nadere beschrijving
zie hoofdstuk 5. Het initiatief voorziet in zes windmolens
met een vermogen van circa 3 tot circa 4,5 MW per molen
(totaal opgesteld vermogen ligt tussen de 18 en 27 MW).
Afbeelding 2.2 Waterkracht centrale Nederweert
Ter
illustratie,
de
in
1993
gerestaureerde
waterkrachtcentrale in de gemeente Nederweert heeft een vermogen van 36 kW. Met 18 tot 27 MW wordt een
grote bijdrage geleverd aan de totale provinciale opgave van Limburg (95,5 MW) voor windenergie in 2020.

Afbeelding 2.3 Voorkeursvariant
Er is een voorkeursvariant uitgewerkt op basis van de volgende uitgangspunten:
Rekening houden met milieuafstanden tot woningen;
Een onderlinge afstand tussen de windmolens van ongeveer 500 meter;
Voldoende afstand tot de hoogspanningsleiding;
Rekening houden met de afstand tot het natuurreservaat De Zoom;
Wensen van grondeigenaren.
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Door rekening te houden met bovenstaande uitgangspunten zijn we gekomen tot de opstelling van zes
windmolens in twee lijnen. Parallel aan de Kruisstraat zijn vier windmolens beoogd en twee windmolens zijn
beoogd ten zuidwesten van het natuurreservaat parallel aan de Banendijk. Op deze manier wordt zo ver als
mogelijk afstand gehouden van de gronden van het natuurreservaat De Zoom, maar worden ook de wensen van
de overige grondeigenaren gerespecteerd. De definitieve invulling kan verder in het planproces nog op details
worden aangepast.
Collectieve deelname: lokale organisatie
Alle grondeigenaren binnen het plangebied nemen deel aan het project. Met hen is het plan uitvoerig
besproken, mede met behulp van visualisaties van meerdere opstellingsvarianten. Alle initiatiefnemers staan
achter dit plan en deze voorkeursvariant. Wijzigingen in het plan worden ook niet zonder toestemming van de
grondeigenaren doorgevoerd, zij blijven betrokken bij de detailvoering.
Lokale organisatie
De grondeigenaren hebben gezamenlijk een verdeelsleutel van de grondvergoeding afgesproken op basis van
de voorkeursvariant. Dat betekent, dat de grondrente transparant verdeeld wordt volgens een verdeelsleutel
van de betrokkenen zelf, die door alle betrokkenen als rechtvaardig wordt ervaren. De regelmatige overleggen,
de bereidheid tot onderlinge samenwerking en de transparante positieve wijze van overleg tussen de
initiatiefnemers en de grondeigenaren heeft geleid tot een collectieve deelname aan het project door de
grondeigenaren. De deelnemers zijn zich bewust
Link met het verleden
geworden van de gemeenschappelijke belangen voor
In het begin van de vorige eeuw kocht een Weerter
het gebied en de enorme potentie die het ‘samen
ondernemer, Jan Henderiks, de woeste gronden in
ondernemen met windenergie’ kan maken voor het
het gebied met de bedoeling de gronden te
gebied en de gemeenschappen in Nederweert. Er zijn
ontginnen. De Zoom behoorde hier ook toe, maar
nu gesprekken over een verdergaande lokale
daar is men destijds niet aan toegekomen om dit
organisatie van de grondeigenaren en omwonenden
te ontginnen. In 1919 kocht Anthony Ruys deze
die samen projecten willen formuleren en uitvoeren
gronden en maakte er landgoed ‘Het Kruis’ van.
met steun van de revenuen uit windenergie.
Het niet ontgonnen deel is later aan
De collectieve deelname van alle grondeigenaren
Staatsbosbeheer verkocht, die het gebied de naam
binnen het plangebied en de nu daaruit ontluikende
De Zoom gaf. Begin jaren zeventig vond in het
lokale organisatie gericht op samenwerking is een
gebied een grote ruilverkaveling plaats, waarbij
van de sterke punten van dit initiatief. Door de
Het Kruis de gronden ten zuiden van De Zoom
gemeenschappelijke medewerking van agrariërs,
inbracht. Deze gronden zijn nu eigendom van een
Staatsbosbeheer, landgoed het Kruis/Stichting het
aantal agrarische ondernemers die meedoen met
Boskruis en NEWECOOP leidt het windpark tot een
dit initiatief. De huidige samenwerking tussen
mooie samenwerking en wisselwerking tussen
agrariërs, het landgoed en Staatsbosbeheer heeft
landbouw natuur, cultuur en de omgeving in het
dus een duidelijke link met het verleden.
gebied, en is het een breed gedragen initiatief voor
de realisatie van duurzame energie.
Moderne windmolens
Wij gaan uit van moderne windmolens met een groot vermogen en een hoge elektriciteitsopbrengst. Deze
windmolens hebben een laag toerental waardoor de wieken langzamer ronddraaien. Daardoor ogen deze
rustiger dan kleinere windmolens. Bij de beleving van windmolens in het landschap wordt dit vaak als positief
ervaren. Met zes windmolens kan windpark De Zoom naar verwachting tussen de 48.000 en 90.000 MWh per
jaar aan duurzame elektriciteit produceren. Deze productie is het equivalent van het verbruik van ruim 16.000
tot 30.000 huishoudens1.

1

Bron: CBS 2015, gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 2.980 kWh per jaar
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Een zeer belangrijk pluspunt van windenergie is het milieuvoordeel bij het op deze wijze produceren van
elektriciteit. Hiermee wordt de uitstoot vermeden van stoffen die het milieu belasten. Het gaat om stoffen als
kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide. Volgens berekeningen van het CBS, gebaseerd op het Protocol
Duurzame Energie (2004) van SenterNovem, is het mogelijk dat door de productie van 1 kWh door een
windmolen een uitstoot van 580 gram kooldioxide wordt vermeden. Windpark De Zoom kan (bij de hiervoor
genoemde productie) een besparing op de uitstoot van CO 2 opleveren van ongeveer 26.500 tot 49.500 ton per
jaar.
Stroomopbrengst
De stroomopbrengst is sterk afhankelijk van welke windmolens we kunnen plaatsen. De windsnelheid in het
gebied is in dit stadium te schatten met windviewer van RVO. We schatten de stroomopbrengst in dit stadium
van de planvorming daarom op een omvang tussen de 8 en 15 GWh/ jaar per windmolen. Ook het Rijk houdt
met haar financiële bijdrage rekening met het efficiënter worden van de windmolens op land. Dat heeft tot
gevolg, dat voor een rendabele financiële exploitatie een grote windmolen vereist wordt.
Op parkniveau kan afhankelijk van de planuitwerking de opbrengst variëren van 40.000.000 kWh/jaar (vijf
kleinere windmolens) tot 90.000.000 kWh per jaar met grotere windmolens. Dit heeft natuurlijk in absolute zin
effecten op de mogelijke baten voor de omgeving. In relatieve zin blijven deze gelijk en zijn hieronder
uitgewerkt.
De opbrengst is afhankelijk van de derde macht van de windsnelheid en van de tweede macht van de
rotordiameter. Het opbrengsteffect is enorm. Een grotere windmolen op grotere hoogte kan makkelijk de
dubbele tot drie maal de hoeveelheid stroom produceren dan een kleine windmolen op dezelfde locatie.

As
hoogte
in m
100
120

Wind
snelheid
m/sec
6,31
6,62

Productie
effect

Rotor
Ø in m

effect

Afname
Turbu
lentie
1
-25 %

100 %
15 %

100
120

100 %
144 %

140
6,96
35 %
Park niveau # molens

140

196 %
-35%
Opbrengst min
MWh/jaar

Totaal
effect

opbrengst
MWh/jaar

100 %
+ 185%

5.000
9.500

+ 260 %

13.000
MW

6

48.000

18

6

90.000

27

Flexibiliteit en ontwikkelingen
Een bestemmingsplan kan ruimte bieden om binnen minimale en maximale afmetingen van ashoogte,
rotordiameter en totaal parkvermogen een type windmolen te realiseren. Deze flexibiliteit in het
bestemmingsplan is gewenst. De ontwikkelingen op het gebied van windenergie en windmolens gaan snel en
het is de trend dat er steeds grotere molens beschikbaar komen. Door de keuze voor het type windmolen zo
laat mogelijk - op het moment dat de bouwaanvraag wordt ingediend of later bij een flexibele vergunning - te
maken kan een windmolen worden gekozen die binnen de randvoorwaarden in het bestemmingsplan (en
eventueel andere vergunningen) een zo hoog mogelijk rendement heeft en het beste is wat er op dat moment
beschikbaar is. Deze ontwikkelingen spelen ook op het gebied van geluidsreductie. Door niet nu al een
definitieve keuze voor het type windmolen te maken kunnen deze innovaties worden toegepast. De locatie kan
dan zo optimaal mogelijk worden benut.
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Samenvattende tabel
Naam

Windpark De Zoom

Initiatiefnemers

Lokale grondeigenaren, NEWECOOP en Raedthuys
Windenergie B.V.
De Zoom, Nederweert (Nederweert-Eind)
6 (mogelijk 5 tot 7)
110 – 150 meter
110 – 150 meter
Circa 3,0 tot 4,5 MW
8.000 – 15.000 MWh
48.000 - 90.000 MWh
26.500 – 49.500 ton

Locatie
Aantal windmolens
Ashoogte
Rotordiameter
Vermogen per molen
Verwachte jaarlijkse productie per molen
Verwachte productie totale windpark
Vermeden CO2 uitstoot totale windpark

Natuurreservaat De Zoom
Natuurreservaat De Zoom is een afgegraven voormalig hoogveengebied in de Peel. De Zoom ligt op 3
kilometer ten oosten van Nederweert-Eind als een 81 groot ha natuureiland te midden van een groot
agrarisch gebied. Het maakt deel uit van het zogenaamde Peelvennengebied, ook wel genoemd de MiddenLimburgse Peelrestanten, gelegen ten zuiden van de Noordervaart.
Het landschap van het gebied kan worden omschreven als een jong veenontginningslandschap waar de
cultuurgeschiedenis begon rond 1850. Het gebied kan beschouwd worden als de ‘rand van de Peel’. Pas toen
de veenontginningen plaatsvonden kon de mens het gebied in eigendom en beheer nemen. Bossen werden
aangelegd in rechte lijnen en is een van de kenmerken van een jonge ontginning. In De Zoom zijn twee
peelbanen te zien, wat betekent dat er in het verleden turf werd gestoken. De hoge dichtheid aan
onverharde wegen en paden, de soms onherkenbare wirwar aan recht-toe-recht-aan ontginningswegen
geven een overwegend eentonig en open landbouwlandschap aan.
De Zoom bestaat uit één groot veengebied met verdroogde hoogveenvegetatie. Door de verdroging is de
aanwezige veenlaag gemineraliseerd waardoor veel verruiging is ontstaan. Naast mineralisatie heeft de
hoge stikstofdepositie een positief effect op verruiging in De Zoom. De wisselende grondwaterstand en
verdroging heeft gezorgd voor een afname en zelfs verdwijning van verschillende soorten broedvogels.
Knelpunten in De Zoom zijn verdroging, eutrofiëring, versnippering en een klein leefgebied voor vochtige
heidesoorten.

2.2 De initiatiefnemers
Gelijkheid, participatie en samenwerking vormen voor de initiatiefnemers de belangrijkste uitgangspunten om
te komen tot de ontwikkeling en realisatie van het windpark De Zoom. Hieronder worden de initiatiefnemers
beschreven.
Agrarische ondernemers
Agrariërs hebben door hun werkzaamheden met plant en dier dagelijks te maken met natuur en milieu.
Duurzaamheid met betrekking tot de productieteelt (graan, groente, melk) en de voeding voor hun dieren
speelt daarbij een rol. Ook duurzame energie is een actueel thema waar steeds meer agrarische ondernemers
in hun bedrijfsvoering mee te maken krijgen. Vormen van zonne-energie, windenergie of mestvergisting
behoren tot de mogelijkheden, waarbij ze zelfvoorzienend kunnen zijn of energieleverancier voor de omgeving.
Windenergie is daarbij een vorm van energieopwekking die voor de agrarische ondernemers veel oplevert, maar
relatief weinig belemmeringen met zich meebrengt. De normale agrarische activiteiten van de gronden kunnen
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grotendeels worden voortgezet. De inkomsten uit windenergie leveren een positieve bijdrage aan de
continuïteit van een bedrijf. De inkomsten kunnen ingezet worden voor het optimaliseren en verduurzamen van
de bedrijven. Een voorbeeld is het asbest vrij maken van daken, mede gefinancierd door de opbrengsten uit de
windmolens.
Zoals eerder aangeven werken alle agrarische ondernemers met
‘De kracht van dit initiatief is de
gronden binnen het plangebied mee aan dit initiatief. Mede door
samenwerking van het grote
kenmerkende openheid en weidsheid van dit gebied zien zij deze
landgoed Het Kruis, Staatsbosbeheer
plek als een geschikte locatie om windenergie binnen de
en aangrenzende grondeigenaren.
gemeente Nederweert te ontwikkelen. De benadering van
Juist de combinatie met de natuur is
Raedthuys tot de grondeigenaren om hier een windinitiatief op
hierbij uniek en bewijst dat landbouw
te zetten, was een welkome aanvulling op datgene waar zij zelf
ook al over nadachten. Het belangrijkste uitgangspunt voor hen
en natuur wel degelijk kunnen
om gezamenlijk deel te nemen aan dit project is dat er geen
samengaan.’
onderlinge verdeeldheid mag ontstaan tussen de
Maarten Linders - grondeigenaar
grondeigenaren. Ook zien de grondeigenaren in dat de open en
weidse ruimte in deze omgeving niet alleen van de grondeigenaren is, maar in feite van iedereen. Het geeft de
agrariërs dan ook een goed gevoel dat een deel van de opbrengsten van het windpark ten goede komt aan de
omgeving. De optie voor de Nederweerter burgers om te participeren in dit windpark via NEWECOOP draagt
daar ook aan bij.
Raedthuys Pure Energie
Raedthuys Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf met een ruime ervaring op het gebied van de
ontwikkeling, realisatie en exploitatie van windmolens2. Raedthuys is in 1995 opgericht en dus al meer dan 20
jaar actief in de energiemarkt als ontwikkelaar en beheerder van vele parken. Momenteel heeft Raedthuys Pure
Energie 71 windmolens in Nederland staan. Het totaal geïnstalleerd vermogen van deze windmolens is ruim 133
Megawatt. Jaarlijks leveren zij gezamenlijk een hoeveelheid stroom die vergelijkbaar is met het
elektriciteitsverbruik van ongeveer 90.000 huishoudens.
We hebben de intentie om windparken zodanig te ontwikkelen dat zoveel mogelijk energie wordt
geproduceerd, zonder onaanvaardbare hinder voor omwonenden en andere functies nabij de locatie te
veroorzaken. Ook hechten wij er veel waarde aan om alle belanghebbenden op een open wijze en tijdig te
betrekken bij het plan. Dat is een intensief traject. Het verkrijgen en behouden van een geaccepteerd project is
van belang voor het slagen van het plan en voor alle betrokkenen. De eerste stap voor ons is een goed beeld
krijgen van alle betrokkenen bij het initiatief. Wij investeren met name in persoonlijk contact met de direct
betrokkenen. Daarbij zoeken we ook naar mogelijkheden waarbij hen inspraak gegeven kan worden.
Als groenste energiebedrijf van Nederland3 levert Raedthuys, onder het merk Pure Energie, duurzame energie
op de markt. Wij produceren alleen groene energie, hebben al onze eigen duurzame opwekkers (windmolens
en zonnepanelen) in Nederland staan en verkopen alleen energie die we zelf produceren. Wat Pure Energie
verdient met haar groene stroom geeft ze terug. Zo wordt de winst herinvesteerd in nieuwe projecten. Ze geeft
nieuwe energie aan de samenleving.
Voor meer informatie zie ook bijlage 1 ‘Pure Energie – Samen investeren in een echt duurzame samenleving’ of
www.raedthuys.nl / www.pure-energie.nl

2

Zie http://pure-energie.nl/over-ons/onze-windmolens voor een totaaloverzicht van onze windparken.
Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu (december
2016)
3
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NEWECOOP
Het coöperatieve deel van het windpark wordt ingevuld door de beide lokale energie coöperatie Zuidenwind en
NEWECOOP. Zuidenwind bouwde de burgerwindmolen in windpark Neer. In de samenwerking levert
Zuidenwind kennis en kapitaal nodig voor de ontwikkeling van een windpark. Daardoor is een de commerciële
marktpartij zoals Raedthuys Windenergie BV verzekerd van een gelijkwaardige partner bij de
projectontwikkeling en bouw van een windpark. NEWECOOP en Zuidenwind werken samen in één entiteit voor
alle windenergie activiteiten: Burgerwindpark Nederweert BV i.o.
De lokale duurzame energie coöperatie NEWECOOP is een democratische energiecoöperatie door en voor
burgers ter bevordering van een duurzamer Nederweert. Het lidmaatschap van de coöperatie staat voor
iedereen open. De algemene ledenvergadering (ALV) van de coöperatie beslist over de zaken van de coöperatie.
Haar bestaansrecht ontleend NEWECOOP aan haar visie en missie op de energietransitie zie ook bijlage 2
‘Missie en Visie NEWECOOP’. De overgang van voornamelijk fossiele energie naar hernieuwbare energie is een
grote opgave, zeker ook voor Nederweert. Op dit moment komt een te klein deel van het totale energieverbruik
in Nederweert uit hernieuwbare energie. Dit betekent dat de gemeente nagenoeg volledig afhankelijk is van
kolenstroom en aardgas. De beide coöperaties zetten zich in voor een duurzame energievoorziening door
samen te werken aan wind- en zonne-energieprojecten. Daarbij komt NEWECOOP op voor de lokale belangen.
Speerpunten zijn het besparen op energieverbruik en verduurzamen van de energieproductie. Het doel van
NEWECOOP is de productie van duurzame energie in de gemeente Nederweert bevorderen, en de revenuen
investeren in de lokale gemeenschap, en vooral in het programma voor een Energieneutraal Nederweert.
NEWECOOP ziet dit project als een zeer gewenst en kansrijk initiatief in de gemeente. Zij kan zo door
coöperatief te ondernemen met windenergie haar ambities op het gebied van de energietransitie waar maken.
NEWECOOP onderschrijft de participatie en communicatie als vastgelegd in dit principeverzoek. NEWECOOP
en Raedthuys zijn een samenwerkingsverband aangegaan als gelijkwaardige partners in projectontwikkeling en
exploitatie. Dit betekent dat beide partijen het gehele project gezamenlijk ontwikkelen. De kosten worden
gelijkelijk verdeeld net zo als het aantal te realiseren windmolens. Tot een gezamenlijke projectontwikkeling
behoren vooral: het voeren van de planologische procedures , het (laten) uitvoeren van onderzoeken,
communicatie, intensief overleg met de omwonenden van het plangebied in de gemeenten Nederweert en
Leudal en met burgers in de gemeente Nederweert en het voeren van juridische procedures. Er zijn ook
afspraken gemaakt over het samenwerken in de aanbesteding en uitvoering van de
projectontwikkelingswerkzaamheden, zoals infrastructurele werken, inkoop molens, onderhoud contracten. In
principe gaan zij beiden een gelijk aantal windmolens exploiteren mits het windpark uit een even aantal molens
bestaat. Raedthuys draagt haar grondposities over aan NEWECOOP. Bij een oneven aantal windmolens binnen
het windpark verkrijgt Raedthuys één windmolen meer dan de coöperatie. De coöperatie heeft een belangrijke
taak in de verzorging van de communicatie over en activiteiten rondom de realisatie van het windpark.

2.3 Visie op windontwikkeling
Windenergie speelt een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van zowel de economie als onze
leefomgeving. Zonder windenergie worden de landelijke en provinciale energiedoelstellingen niet gehaald. Ten
eerste is windenergie een schone vorm van energie, zonder emissie van CO 2 of andere schadelijke stoffen die
worden uitgestoten bij met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ten tweede is het aanbod van wind
onuitputtelijk en volop aanwezig. Ten derde biedt windenergie kansen op het gebied van werkgelegenheid en
extra inkomsten voor de omgeving.
Een aantal grondeigenaren, de lokale energiecoöperatie NEWECOOP en Raedthuys hebben de handen ineen
geslagen om samen lokale, groene energie te produceren. Duurzame energie voor en door de regio, dat is wat
Windpark De Zoom brengt. Het levert via windmolens schone stroom aan huishoudens en bedrijven in de
gemeente Nederweert. NEWECOOP heeft als ambitie de lokaal geproduceerde groene stroom aan
huishoudens en bedrijven in de eigen gemeente te leveren. Dit draagt substantieel bij aan een circulaire
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economie in de regio. NEWECOOP organiseert momenteel in alle dorpskernen van de gemeente Nederweert
bijeenkomsten om informatie te verstrekken over de burgercoöperatie en over hoe de energietransitie in de
eigen gemeente vorm kan worden gegeven. Hier kunnen vragen die onder burgers over windenergie leven
worden beantwoord en ontstaat het besef dat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan het halen van de
energiedoelstellingen.
NEWECOOP en Raedthuys vinden het belangrijk dat de opbrengsten dit coöperatieve project ten goede komen
aan de burgers van Nederweert. De Nederweertse burgers krijgen de gelegenheid te participeren en door
lidmaatschap van de coöperatie mede eigenaar te worden van de windmolens. Daarnaast zijn ze ook in de
gelegenheid hun elektriciteit uit dit windpark te betrekken. Door de variëteit aan initiatiefnemers is dit project
een mooie wisselwerking en samenwerking tussen landbouw, natuur, cultuur en de omgeving.
De opbrengsten van het windpark kunnen als een vliegwiel fungeren voor andere (duurzame) initiatieven in de
gemeente, maar ook voor de betrokkenheid van de omgeving. Dit in overleg met de omgeving. Naast
energieopwekking vinden de initiatiefnemers ook energiebesparing cruciaal. Denk daarbij aan advisering over
verlichting in woningen en bedrijven, huisisolatie, het zelf opwekken van stroom en subsidiemogelijkheden.
Door duurzaam te ondernemen ontstaat er een spin-off waarvan het hele gebied economisch profiteert. Met
de ontwikkeling van Windpark De Zoom willen de initiatiefnemers actief bijdragen aan de verduurzaming van
het energieverbruik. Samen werken aan een energieneutraal Nederweert!

Voordelen windenergie
Windenergie heeft vele voordelen:
windenergie vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas, en verlaagt dus ook de
CO2-uitstoot en vervuiling die daarmee gepaard gaat;
windenergie maakt ons minder afhankelijk van olieproducerende landen;
met windmolens kunnen we heel lokaal energie opwekken;
windmolens op land leveren de goedkoopste duurzame stroom;
de opbrengsten komen deels ten goede aan de terreineigenaar en/of direct omwonenden. Dat kan op
vele manieren, zo kunnen bewoners profiteren van een omgevingsfonds dat gevoed wordt vanuit de
opbrengsten van het windpark;
grondpercelen blijven grotendeels beschikbaar voor oorspronkelijk gebruik dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld zonneparken op goed renderende landbouwgronden;
met relatief weinig oppervlak wordt lokaal stroomvoorziening gerealiseerd voor de burgers en bedrijven
binnen de gemeente;
versterking van sociale cohesie binnen het gebied en zelfs daarbuiten.
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3. Omgevingsmanagement
De initiatiefnemers van Windpark De Zoom vinden het belangrijk de omgeving zo goed mogelijk te informeren
en ze bij het initiatief te betrekken. Op deze manier willen we zo veel mogelijk lokale acceptatie voor het
windpark creëren. We hechten er veel waarde aan om de belanghebbenden (omwonenden, inwoners gemeente
Nederweert, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden) op een open wijze te informeren en
te betrekken bij het planproces. Dit doen wij vanuit het besef dat een windpark in hun omgeving met name voor
direct omwonenden een grote verandering kan zijn. In dit hoofdstuk lichten wij toe hoe op welke wijze wij de
omgeving betrekken bij de projectontwikkeling. Uitgangspunten zijn open, transparant en tijdig communiceren
en luisteren naar de omgeving.

3.1 Procesparticipatie
Participatie bestaat niet alleen uit het aanbieden van financiële instrumenten (zie daarvoor hoofdstuk 4). Het
begint met het vroegtijdig informeren en betrekken van de omgeving. Communicatie en participatie door
omwonenden zijn cruciaal voor het slagen van dit project. Dit besef leeft breed onder de initiatiefnemers.
Windpark De Zoom heeft impact op haar omgeving. Zonder betrokkenheid bij de planvorming en goede
informatievoorziening kan dat leiden tot zorgen bij omwonenden. Dat willen wij voorkomen, omdat de omslag
naar veel meer duurzame energie uit onder andere windmolens hard nodig is. Het is belangrijk dat inwoners en
andere betrokken partijen worden meegenomen in deze verandering, zeker als het abstracte begrip
‘energietransitie’ met de ontwikkeling van een windpark in hun omgeving ineens zeer concreet wordt. De
ervaring van Raedthuys leert dat het belangrijk is dat de omgeving goed is geïnformeerd en merkt betrokken te
zijn bij het proces. Als dat lukt, zien mensen sneller de vele kansen die windmolens bieden – waarvan medeeigenaarschap van het windpark via een coöperatie een aansprekend voorbeeld is. Dit plan moet eraan
bijdragen dat de omgeving van Windpark De Zoom betrokken is bij de ontwikkeling en dat inwoners uiteindelijk
ervaren dat het ook ‘hun’ windmolens zijn. Hierbij zijn gemeentegrenzen geen grens voor het betrekken van
omwonenden uit buurgemeenten. Zij worden gelijkwaardig betrokken als (direct) omwonenden van het
initiatief. Open, tijdig en transparant communiceren, luisteren naar de omgeving en de omwonenden actief
betrekken bij de besteding van een financiële tegemoetkoming , zijn de speerpunten van dit initiatief.
De initiatiefnemers zijn ingegaan op de mogelijkheid van het ontwikkelen van een windpark in de gemeente
Nederweert. De gemeente is op zoek naar een windpark van tenminste vier windmolens en heeft daarvoor een
proces in beweging gezet om een keuze te kunnen maken welk initiatief in haar ogen daar het meest geschikt
voor is. Doordat er binnen de gehele gemeente meerdere initiatieven ingediend kunnen worden, is er voor
gekozen om de afstemming in eerste instantie plaats te laten vinden tussen de initiatiefnemers om tot een goed
en gedegen initiatief te komen. Een goede invulling kan alleen als met alle benodigde partijen wordt
samengewerkt. Daarom is de omgeving van het windpark er op dit moment nog niet actief bij betrokken, ook
om onnodige onrust te voorkomen. Kort voor het indienen van dit principeverzoek zijn de directe omwonenden
op de hoogte gebracht van ons initiatief en wordt het gebiedsproces binnenkort opgestart met twee
bewonersbijeenkomsten.
De gesprekken met NEWECOOP hebben geleid tot een samenwerking in dit windproject. Ook met
Staatsbosbeheer zijn vergaande gesprekken over een samenwerking. Daarmee wordt bereikt dat naast de
lokale agrarische ondernemers, alle grondeigenaren binnen de plangrenzen actief betrokken zijn. NEWECOOP
vervult een belangrijke rol bij de omgevingscommunicatie. Zij zijn het gezicht naar buiten en brengen lokale
kennis in. Het meedoen van Staatsbosbeheer zien de initiatiefnemers als een belangrijk punt voor de
versterking van de natuurwaarden in het gebied. Ook Staatsbosbeheer ziet in dit initiatief goede mogelijkheden
om een impuls te geven aan de natuur in de omgeving. De versterking is er op gericht om de bestaande
natuurwaarden zo goed mogelijk te respecteren, maar ook mogelijkheden scheppen om in de toekomst
verbetering aan te brengen en andere natuurontwikkelingen in Nederweert en omgeving te stimuleren.
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Invulling aan procesparticipatie
Op het moment dat er meer inzicht is in de voortgang van het initiatief en de te volgen procedures, wordt er
opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers voor de omgeving. Wij vragen de
gemeente Nederweert om bij deze informatieavond(en) aanwezig te zijn om het gemeentelijk beleid, de
ambities, doelstellingen en uitgangspunten van de gemeente te duiden. Ook kan het communicatie- en
profijtplan dan worden gepresenteerd. Hierbij vinden wij het heel interessant om te weten of en zo ja, op welke
wijze buurtbewoners willen participeren in het proces. Zo willen wij ervoor zorgen dat buurtbewoners zoveel
mogelijk kunnen meedoen op de manier zoals zij dat willen. Zo wordt voorkomen dat er in hun buurt een
windpark wordt ontwikkeld waarbij buurtbewoners het gevoel hebben dat zij er geen invloed op hebben en een
onwenselijk participatiemodel wordt opgedragen. Wel is het de taak van de initiatiefnemers van het windpark
om vanaf het begin helder de kaders te schetsen; waar hebben buurtbewoners invloed op en waarop niet?
Lokale kennis via NEWECOOP
Energiecoöperatie NEWECOOP is een van de initiatiefnemers van Windpark. De overige initiatiefnemers zien
het als een meerwaarde dat er een lokale partij meewerkt. Een lokale partij die kennis heeft van de
gemeenschap en weet welke zaken er in de omgeving spelen. In deze samenwerking zijn een aantal aspecten
van belang. Er is wederzijds begrip van elkaars standpunten, ambities en doelstellingen. NEWECOOP en
Raedthuys staan gezamenlijk voor opwekken van lokale duurzame energie voor de omgeving en daarbij
zorgdragen voor lokaal profijt en betrokkenheid. Deze twee elementen versterken elkaar (synergie) en vormen
de basis van de samenwerking. Er wordt een wederzijdse inspanningsverplichting aangegaan. De coöperatie
speelt een belangrijke rol in de (omgevings)communicatie, het verkrijgen en bevorderen van acceptatie van de
windmolens in de omgeving en het communiceren met het
‘Ik neem deel aan dit initiatief omdat
bevoegd gezag en andere belanghebbenden. Via deze weg
ik vind dat we af moeten van het
nemen daadwerkelijk inwoners uit de omgeving het voortouw en
hebben een belangrijke rol in het planproces. Raedthuys levert
gebruik van kernenergie en fossiele
kennis, expertise en financiële middelen voor een succesvolle
brandstoffen. Windenergie is in mijn
ontwikkeling en realisatie. Daarnaast ondersteunt Raedthuys de
beleving de meest schone vorm van
coöperatie in (omgevings)communicatie, in advies en met
duurzame energie en het minst
concrete acties en communicatiemiddelen. Alle betrokken
belastend voor het milieu.’
grondeigenaren hebben een actieve rol in het gehele
Ton Hobus - grondeigenaar
ontwikkeltraject.
NEWECOOP werkt samen met energiecoöperatie Zuidenwind. Hierdoor worden ook de ervaringen uit het
windpark Neer in gemeente Leudal in het project ingebracht. De aanpak van Zuidenwind kenmerkt zich door
dat haar projecten in het bezit zijn en blijven van burgers en worden gefinancierd door burgers. Dat betekent
dat rendementen in de regio blijven. De rendementen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe
duurzame projecten. Voor windpark De Zoom is NEWECOOP het gezicht naar buiten toe. Het profijt uit het
windpark blijft binnen de gemeente Nederweert.
In te zetten middelen
Indien Windpark De Zoom medewerking krijgt van het bevoegd gezag worden de volgende middelen gebruikt
om de omgeving te blijven informeren en te betrekken:
• Projectwebsite
Voor alle informatie en ontwikkelingen betreffende het windpark, mogelijkheden om financieel te participeren,
projectvoortgang en uitleg over de besteding van de revenuen in de eigen gemeente.
• Nieuwsbrieven
De omgeving van het park, de bezoekers van de informatiebijeenkomsten en andere belangstellenden worden
door middel van een regelmatige nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen.
• Persberichten
Op belangrijke momenten in de ontwikkelings- of bouwfase van het windpark worden burgers via de lokale pers
geïnformeerd.
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• Contactpersoon
Een vast contactpersoon onderhoudt gedurende het hele proces van ontwikkeling en bouw van het windpark
contacten met de omgeving en alle relevante stakeholders. De contactpersoon is telefonisch en via een apart
emailadres bereikbaar.
• Excursies
De mogelijkheid bestaat om voor inwoners in het projectgebied en voor ander belangstellenden een excursie
naar het windmolenpark in de buurgemeente Neer te organiseren. Wat spreekt meer tot de verbeelding dan
een gesprek met “ervaringsdeskundigen” en uitleg over windmolens bij een echte windmolen?.
Klankbordgroep
De initiatiefnemers streven naar een klankbordgroep waarin betrokkenen, stakeholders uit de aangrenzende
buurtschappen en vertegenwoordigers van relevante organisaties blijvend worden geïnformeerd en het proces
becommentariëren. Hierin komen ideeën, vragen of zorgen over alle aspecten van het windpark aan de orde.
Met een dergelijk overleg wordt geborgd dat de omgeving eenvoudig
‘Omgevingsmanagement is
kan aangeven waar behoefte aan is of waar vragen over zijn. Hier kan
geen statisch project maar een
dan snel op worden ingespeeld door de ontwikkelaar, coöperatie,
proces! Het kan veranderen,
grondeigenaren of het bevoegd gezag. Daarnaast wordt de omgeving
op gestructureerde wijze geïnformeerd – bijvoorbeeld door een vast
worden bijgesteld en
vergaderregime in te stellen voor de klankbordgroep. Een dergelijk
anticipeert voortdurend op
overleg werkt bij de ontwikkeling van andere windparken ook goed, zo
actuele ontwikkelingen…’
leert de ervaring van Raedthuys. Desondanks staan wij als
Andres Bauer - Newecoop
initiatiefnemers van dit windpark altijd open voor suggesties van de
omgeving om de procesparticipatie (een andere) vorm te geven en te
zorgen dat de omgeving betrokken is bij de ontwikkeling van het windpark. Ideeën uit de omgeving – hoe
creatief ook – zijn welkom en worden door ons serieus genomen. Zo houdt de omgeving samen met de
initiatiefnemers de regie over het ontwikkelproces.

3.2 Stakeholder- en krachtenveldanalyse
We hebben in deze fase de belangrijkste belanghebbenden rondom het project in beeld gebracht. In de
stakeholderanalyse, opgenomen in bijlage 3 ‘Stakeholder- en krachtenveldanalyse’, geven we aan op welke
wijze we richting de belanghebbenden gaan en blijven communiceren. Ook is in de analyse aangegeven wat de
belangen zijn van de partijen en welke bijdrage zij kunnen leveren aan dit project. Zodra er instemming is over
dit project willen wij deze analyse samen met de gemeente verder uitwerken. De eerste opzet is mede met
behulp van de lokale kennis van NEWECOOP opgesteld.
De omgeving
De omgeving van het windpark in wording wordt op twee manieren betrokken. Vanaf het eerste moment
worden direct omwonenden gevraagd om mee te denken en te beslissen op welke manier samen windenergie
in de eigen buurt wordt ontwikkeld. Tegelijk betrekken we de omgeving bij de financiering en besteding van de
revenuen van het park. Over de financiële aspecten wordt nog uitgebreider in hoofdstuk 4 ingegaan.
Buurtbijeenkomsten
In een eerste bijeenkomst worden direct omwonenden (1 km rondom plangebied, zie afbeelding 3.1)
uitgenodigd om de plannen samen te bespreken. Er vinden in deze eerste verkennende fase bewust geen
individuele gesprekken met bewoners plaats. Dit om aan de belangrijke doelstelling openheid en transparantie
te kunnen voldoen. Iedereen hoort op deze manier hetzelfde en bewoners kunnen met elkaar in gesprek over
de mogelijkheden die windenergie in hun gebied te bieden heeft. Er wordt open en transparant verteld over de
techniek van windenergie, de mogelijkheden maar ook de beperkingen of nadelen ervan. Uitgangspunt is om
de opbrengsten ( grondvergoedingen ) uit een windpark op een eerlijke manier over alle omwonenden van het
windpark te verdelen. Zo gaat er niemand met de hoofdprijs vandoor en ontstaat geen afgunst in het gebied.
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Over de verdeelsleutel denkt en beslist iedereen in het gebied mee. Tegelijkertijd wordt gesproken over de
mogelijkheden die een omgevingsfonds voor de inwoners kan betekenen. De bedoeling is dat omwonenden
zelf ideeën ontwikkelen en aandragen die uit het omgevingsfonds gefinancierd kunnen worden. Door deze
participatieve benadering ontstaat draagvlak voor het idee van een windpark. Iedereen kan meedoen, ideeën
aandragen en mee beslissen. De brief die is toegezonden naar de omwonenden is opgenomen in bijlage 4 ‘Brief
omwonenden’.
Hierna wordt de ruimere omgeving van het windpark betrokken. Er vinden bijeenkomsten plaats in de
buurtschappen aangrenzend aan het geplande park om een toelichting te geven op het plan en wat de
exploitatie van de windmolens kan betekenen voor de buurtgemeenschappen.

Afbeelding 3.1 Omgeving plangebied, woningen op 1 km afstand met oranje stippen aangegeven
Keukentafelgesprekken
Transparantie en openheid staan altijd voorop. Toch kan het zijn dat inwoners beter antwoord krijgen op hun
vragen in een individueel gesprek. In de eigen thuissituatie voelen mensen zich meer op hun gemak en kan meer
op tafel komen dan in buurtbijeenkomsten. Tijdens de buurtbijeenkomsten wordt aangegeven dat er
mogelijkheden zijn voor individuele gesprekken als daar behoefte aan is.
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3.3 Procesplanning
Om te komen tot de plaatsing van windmolens in het plangebied voor Windpark De Zoom moeten nog veel
stappen gezet moeten worden. De belangrijkste zetten wij hieronder op een rij.
-

Opstarten gebiedsproces
Goedkeuring gemeente aan initiatief
Onderzoeken uitvoeren (uitvoeren (geluid, natuur, slagschaduw, externe veiligheid ect) ten behoeve van
MER
Bestemmingsplan en vergunning
Aanvragen SDE beschikking
Financial Close
Bestellen windmolens
Start bouw
Windpark in exploitatie

De procesplanning voor het gehele project is in afbeelding 3.2 weergegeven.

Jaar
1-2

Jaar
3

Jaar
4-5

Jaar
5-35

Omgevingsvergunning
 MER Traject
 Vrijstelling
 Vergunning
Financiering en contractvorming
 SDE beschikking
 Financiële kaders + investeringsbeslissing
 Opbrengstenverdeling
 Oprichten realisatie entiteit
 Financiering
 Koopcontracten
Uitvoeringsfase
 Aanleg infrastructuur
 Bouw windmolens
Exploitatiefase
 Exploitatie windmolens
 Beschikbaarheid omgevingsfonds
 Jaarlijkse rapportage werkgroep omgevingsfonds

Afbeelding 3.2 Globale procesplanning Windpark De Zoom
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4. Baten voor de omgeving
Uitgangspunt voor de financiële participatie is dat de initiatiefnemers en de grondeigenaren het belangrijk
vinden dat de lusten en lasten van het windpark op een eerlijke manier worden verdeeld. Hiervoor wil Windpark
De Zoom een aantal vormen van financiële participatie bieden. De Gedragscode draagvlak en participatie Wind
op Land van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) wordt onderschreven. Middels gesprekken met
omwonenden en een klankbordgroep kunnen specifieke wensen in een gebied worden achterhaald en kan
worden getoetst hoe het beste invulling kan worden gegeven aan participatie. Als duurzaam energiebedrijf
heeft Raedthuys veel ervaring met verschillende mogelijkheden, zie ook bijlage 5 ‘Menukaart participatie’. Deze
worden hieronder benoemd om een kader mee te geven. In overleg met de omwonenden kan desgewenst een
andere invulling worden gegeven aan de financiële participatie.

4.1 Grondeigenaren
Met alle negen grondeigenaren binnen het plangebied zijn
samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten voor het
recht van opstal gesloten. Het uitgangspunt is dat er zes
windmolens worden gerealiseerd. De grondeigenaren hebben
gezamenlijk een verdeling van de inkomsten (voor het verlenen
van een recht van opstal) gemaakt op basis van de
voorkeursvariant, zoals weergeven in paragraaf 2.1.Er zijn onder
andere afspraken gemaakt met de eigenaren over wat de
financiële consequenties zijn wanneer een molen op hun
gronden komen te staan en ook indien dit niet gebeurt.

‘Binnenkort is landgoed Het Kruis 100

jaar in het bezit van onze familie. Wij
genieten hier nog steeds volop met
z’n allen van, maar het onderhouden
van het landgoed kost veel geld. Het
grote voordeel van het windpark is
dat wij met de inkomsten ons
landgoed in stand kunnen houden en
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan
een schonere wereld.’
Anna Ruys - grondeigenaar en
directrice het Kruis/Het Boskruis

De collectieve deelname van alle grondeigenaren binnen het
plangebied is een van de sterke punten van dit initiatief. Door de
medewerking van agrariërs, Staatsbosbeheer, landgoed Het
Kruis en NEWECOOP leidt het windpark tot een mooie samenwerking en wisselwerking tussen landbouw,
natuur, cultuur en de omgeving in het gebied. En is het een breed gedragen initiatief voor de realisatie van
duurzame energie.
Grondeigenaren zijn voor het maken van de overeenkomsten bijgestaan en geadviseerd door Arvalis. Arvalis is
een agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in augustus 2006.
Arvalis staat bekend als de vraagbaak en adviespartner voor de agro-, feed- en foodsector op het gebied van
bedrijfsadvies, locatieadvies, architectuur & bouwadvies, makelaardij, juridisch advies, innovatie en subsidies.
De afgelopen jaren is gebleken dat de diepgaande kennis die op deze gebieden is opgebouwd, ook goed
bruikbaar is voor andere branches dan de agrarische, zoals windenergie. Arvalis heeft diverse initiatieven
betreffende windenergie ondersteund voor zowel grondeigenaren als initiatiefnemers. De ondersteuning had
voornamelijk betrekking op juridische en fiscale vraagstukken en de economische haalbaarheid van initiatieven.
Overeenkomsten en verdeelsleutel inkomsten
Er is sprake van twee overeenkomsten. Als eerste de opstalovereenkomst tussen de grondeigenaar als individu
en de ontwikkelaar/exploitant. In de opstalovereenkomst staan de afspraken waaraan beide partijen moeten
voldoen om te komen tot een uiteindelijke vergunning en vestigen van het benodigde zakelijk recht
(opstalrecht) voor de exploitatie. Middels de opstalovereenkomst heeft de exploitant de zekerheid dat na de
projectontwikkeling bij succes (lees vergunning verkregen) de grondeigenaar zijn grond beschikbaar stelt. Alle
kosten en risico’s zijn voor de ontwikkelaar/exploitant. Indien geen vergunning verkregen wordt heeft de
grondeigenaar daar geen financiële schade van. Daarnaast is een samenwerkingsafspraak afgesloten tussen de
grondeigenaren. De grondeigenaren krijgen een marktconforme vergoeding voor het in gebruik geven van de
grond voor de windmolens, de toegangswegen en de kraanopstelplaatsen. De markt voor grondvergoedingen
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wordt mede bepaald door wat het Rijk vraagt voor windparken op rijksgronden. Wij hanteren dezelfde
grondvergoeding als het Rijk.
Er zijn twee partijen binnen de grondeigenaren; met windmolen en zonder windmolen. Doordat er meer partijen
zijn dan windmolens binnen het project (negen om zes) krijgt niet elke grondeigenaar een windmolen op zijn
land. Maar elke grondeigenaar kan wel te maken krijgen met wiekoverslag, kabels in de grond, een
toegangsweg of zelfs (deels of geheel) een kraanopstelplaats. Ook is nog niet exact bekend wie welke en
hoeveel hinder ondervindt. Daarom is aanvankelijk voorgesteld een vast bedrag toe te kennen aan degenen die
geen windmolen verkrijgen op hun grond en dit in mindering te brengen op de totale park vergoeding. Het
restant wordt dan verdeeld over het aantal windmolens en vergoed aan degene die wel één of meerdere
windmolen(s) op zijn grond verkrijgt. Aangezien het nog niet bekend is welke windmolen er vergund gaat
worden en de vergoeding gebaseerd is op de opbrengst, profiteren bij een hogere opbrengst alleen degenen
mee die een windmolen verkrijgen. Daarom is besloten geen vast bedrag per partij toe te kennen maar een
percentage van de totale parkvergoeding die dan evenredig wordt verdeeld over degenen die geen windmolen
verkrijgen. Alle grondeigenaren staan achter deze verdeling en daarmee is sprake van een eerlijke verdeling.
Vergoeding SBB
Staatsbosbeheer heeft aangegeven medewerking te verlenen aan dit project, maar wil daarbij in principe geen
windmolen op haar eigen gronden toe te staan. Om haar medewerking te kunnen verlenen aan het project moet
tien procent uit de totale parkvergoeding terugvloeien naar SBB. Deze inkomsten gebruikt SBB voor het
investeren in de natuur in de omgeving van het plangebied of in een later stadium elders in Limburg. De
opbrengsten van SBB komen daarmee in feite ook ten goede aan de omgeving.
Verder kan SBB met de omgeving nog afspraken maken over de besteding van het omgevingsfonds. Dit kan via
de werkgroep omgevingsfonds, waarin SBB ook zitting heeft als stakeholder, zie ook paragraaf 4.3. Met
goedkeuring van de omwonenden kan SBB een deel van het omgevingsfonds investeren in De Zoom of in
overige natuurontwikkelingen in de omgeving van het plangebied.

4.2 Samenwerking met NEWECOOP
De initiatiefnemers werken samen met de lokale coöperatie NEWECOOP, zie ook hiervoor beschreven in
hoofdstuk 2. Samenwerken kan in een aantal vormen: een samenwerking in het communicatieproces, het
verkopen van de opgewekte stroom, maar ook het gezamenlijk investeren in het windpark. Omwonenden
kunnen via NEWECOOP risicodragend participeren in het windpark. Doordat de leden van de coöperatie in het
windpark kunnen investeren, ontstaat mede-eigenaarschap en betrokkenheid. Een (groot) deel van de
opbrengsten vanuit de exploitatie blijft op deze manier binnen de gemeente Nederweert.
Het uitgangspunt is dat de verdeling tussen NEWECOOP en Raedthuys in principe 50-50 is. Dit betekent dat er
drie windmolens beschikbaar zijn als ‘buurt- of dorpsmolen’. Op de investering wordt rendement behaald (de
winst vanuit de exploitatie). Hoe hoog dit rendement is, is nu lastig te bepalen aangezien er veel factoren van
invloed op zijn. Uiteraard moeten deze aspecten verder uitgewerkt worden. Naast dit rendement zorgt een
buurtmolen voor betrokkenheid en draagt bij aan acceptatie in de omgeving. Tevens hebben de betrokken
grondeigenaren aangegeven een voorkeur te hebben voor lokaal eigenaarschap. De opbrengsten komen
hierdoor niet alleen terecht bij de grondeigenaren en ontwikkelaars. De omgeving, buurtbewoners en leden van
NEWECOOP kunnen allemaal meeprofiteren. De exacte kaders voor het investeren dienen in de loop van het
ontwikkeltraject duidelijk te worden. Eerst dient inzichtelijk te worden of hiervoor voldoende interesse is. Deze
vorm van financieel participeren brengt risico’s met zich mee, aangezien er een risicodragende investering
wordt gedaan.

20

Ter illustratie; Windpark Kloosterlanden in Deventer is door Raedthuys ontwikkeld in samenwerking met
de lokale duurzame energiecoöperatie Deventer Energie, die tevens voor 25% eigenaar van het park is. Het
park is daarmee voor een deel daadwerkelijk in eigendom van inwoners van de gemeente Deventer.

4.3 Omgevingsfonds
Vanuit de exploitatie van het windpark wordt een gebiedsgebonden bijdrage (het omgevingsfonds) gedaan die
ten gunste komt aan het gebied rond het windpark (onder andere Nederweert-Eind, buitengebied NederweertEind, buurtschap Holland (gemeente Leudal)). Raedthuys en NEWECOOP hanteren als uitgangspunt voor deze
bovenwettelijke bijdrage aan de omgeving, een jaarlijkse financiële bijdrage van 0,50 euro per MWh (conform
bovenkant van bandbreedte in Gedragscode NWEA). Bij een geschatte productie van 10.500 MWh per molen
per jaar en een windpark van zes molens, is de hoogte van het omgevingsfonds EUR 31.500 per jaar voor een
periode van vijftien jaar.
Het omgevingsfonds wordt beheerd door de lokale energiecoöperatie NEWECOOP. Binnen de structuren van
NEWECOOP wordt een werkgroep aangesteld die alle activiteiten rondom het omgevingsfonds begeleid. Uit
deze werkgroep worden projecten voor het gebied geformuleerd en geld aan projecten/initiatieven toegekend.
In de “werkgroep omgevingsfonds” nemen leden uit de overleggen van omwonenden, klankbordgroep en ander
relevante stakeholders alsmede afgevaardigden uit de coöperatie zitting. Een regelement aangaande het
omgevingsfonds wat voldoet aan de omschrijving van het fonds hierboven, wordt geborgd binnen de
democratische structuren van de energiecoöperatie. Over de bestedingen uit het fonds wordt jaarlijks naar de
omgeving gerapporteerd.
Ter illustratie; Projecten die gefinancierd worden uit het omgevingsfonds zijn gericht op:
• De leefbaarheid van het gebied (sociaal / cultureel )
Denk aan bijdragen voor duurzame sociaal-culturele activiteiten in de buurtschap die de cohesie binnen de
gemeenschap bevorderen (buurthuis, buurtactiviteiten, fanfare ect. )
• Ontwikkeling van natuur in samenwerking met de bos- en perceelbeheerders in het gebied
Versterking van landschapselementen door nieuwe aanplant, weidevogelbeheer, aanleg en beheer van
akkerranden. Samenwerking kan gezocht worden met Stichting Limburgs Landschap en Stichting
Instandhouding Kleine Landschapselementen.
• Gestalte geven aan de energietransitie
Het gebied draagt door de plaatsing van windmolens al enorm bij aan de energietransitie.
Maar er zijn meer maatregelen te bedenken die ook een directe invloed op het comfort van de bebouwde
omgeving hebben. Isolatie van huizen en het levensloopbestendig maken verhogen het woongenot en de
waarde van huizen. Ook grotere projecten als “zon voor asbest” voor daken van stallen kunnen door
bijdragen uit het omgevingsfonds gestimuleerd worden
• De versterking van recreatieve aspecten van de windmolens
Windmolens kunnen goed worden ingezet voor educatieve activiteiten. Ondernemers in de recreatieve
sector uit het gebied kunnen hieraan meedoen en profiteren.
Te denken valt aan de aanleg van wandel- , fiets-, en ruiterpaden voorzien van informatieborden die uitleg
geven over klimaat -, energievraagstukken en de functie van een windpark.
• Infrastructuur
Het fonds kan bijdragen infrastructurele knelpunten in het gebied op te lossen. Denk hierbij aan de aanleg
van glasvezel, betere GSM-ontvangst of realiseren van betere ontsluitingswegen.
Hierboven genoemde projecten en ideeën zijn puur als voorbeeld bedoeld om een indruk te geven wat de
positieve impact van een omgevingsfonds op het directe gebied rondom een windpark kan zijn.
Uiteindelijk zijn het de mensen uit het gebied zelf die de ideeën en projecten aandragen!
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4.4 Energiefonds
Door de participatie van NEWECOOP in het windpark wordt het mogelijk bovenop het omgevingsfonds een
energiefonds in te stellen. Het participatieplan krijgt daarmee een andere kwaliteit. Een kwaliteit de in de sector
gangbare participatie overstijgt. Het is niet slechts bedoeld voor een betere verdeling van lusten en lasten van
windenergie, maar legt de basis voor de lokale vertaling en concrete aanpak van de noodzakelijke
energietransitie. Alle revenuen van de drie burgermolens worden ingezet om de energietransitie in Nederweert
gestalte te geven. Het gaat hier om aanzienlijke bedragen die bijdragen aan de missie van NEWECOOP:
Nederweert energieneutraal in 2030!

4.5 Uitgifte obligaties
Een vorm van financiële participatie is mogelijk middels de uitgifte van obligaties. Hiermee kan het windpark
gedeeltelijk worden gefinancierd. Op de obligaties, die vaak een looptijd hebben van 5 jaar, wordt een
vastgesteld rendement uitgekeerd. Dit rendement (2,5% boven de 5-jaars deposito rente) is hoger dan de
spaarrente, waardoor het een interessant financieel instrument is waarbij de omgeving daadwerkelijk de lusten
van het windpark ervaart. Om te zorgen dat de omgeving het meest profiteert, kan ervoor worden gekozen dat
mensen en bedrijven uit de omgeving voorrang krijgen bij het inschrijven op obligaties. Ook kan de rente voor
de directe omgeving hoger zijn dan voor die wijdere omgeving. De initiatiefnemers van Windpark De Zoom
willen de komende periode graag onderzoeken of er interesse in voor deze vorm van participatie.
Ter illustratie; voor het Windpark Maanderbroek in de gemeente Ede zijn 1.000 obligaties a EUR 500,beschikbaar. Bij het aanbieden van de obligaties is sprake van een voordeel voor inwoners en bedrijven van
de gemeente Ede. Hen wordt namelijk een hogere jaarlijkse rentevergoeding in het vooruitzicht gesteld
dan de belangstellenden buiten de gemeente. Bovendien krijgen de inwoners van Ede voorrang bij
inschrijving. Obligatiehouders die ook groene stroom van Pure Energie afnemen ontvangen 0,5% extra
rente. Wij vinden het van belang dat een deel van de opbrengsten terugvloeit naar de inwoners, zodat lokaal
een binding ontstaat met het windpark. De vergoeding voor de obligaties in vastgesteld op 4,5% per jaar
voor inwoners en bedrijven van de gemeente Ede en 3,5% per jaar voor belangstellenen buiten de
gemeente.

4.6 Afname stroom van Pure Energie
Raedthuys ontwikkelt niet alleen windparken, ze verkoopt ook stroom. De stroom die Raedthuys opwekt met
haar windparken en zonne-installaties wordt verkocht op de particuliere en zakelijke markt onder de naam Pure
Energie. Pure Energie is door de Consumentenbond voor de vierde keer op rij verkozen tot groenste
energiebedrijf van Nederland. Pure Energie verkoopt alleen groene stroom die ze zelf opwekt. Het is voor
omwonenden, ondernemers en hun werknemers mogelijk om middels Pure Energie stroom af te nemen van het
Windpark De Zoom. Het is mogelijk dat er voor omwonenden een gereduceerd tarief wordt overlegd. Het is
hierbij niet de bedoeling dat Raedthuys en NEWECOOP elkaar beconcurreren. Gezamenlijk spreken we af wie
wat doet voor en met de omgeving/burgers. Door de energieleveringsvergunning van Pure Energie kan er in die
hoedanigheid een voordeel worden gecreëerd in gezamenlijkheid met alle partijen.
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4.7 Samenvattend overzicht mogelijke geldstromen
De bovengenoemde fondsen en bijdragen zijn in dit stadium nog onzeker qua omvang. Toch willen wij een
indruk geven over welke omvang we spreken. De windmolens gaan ongeveer twintig jaar mee en worden in
vijftien jaar afgeschreven. De financiële bijdrage van het Rijk loopt gedurende vijftien jaar. De periode waarover
de revenuen terugstromen naar het gebied bedraagt daarom vijftien jaar. De volgende tabel laat dit zien :

Aantal molens
Vermogen
Opbrengst
Investeringen
Eigen vermogen Coops
Rente obligaties eigen vermogen
Omgevingsfonds (conform NWEA)
Extra bijdrage van NEWECOOP
Energiefonds via NEWECOOP
Totaal
Extra ten opzichte van NWEA

Revenuen en investeringen
6
6
3 MW
4,5 MW
48.000.000
90.000.000
30.000.000
45.000.000
3.000.000
4.500.000
Retourstromen
150.000
225.000
24.000
45.000
12.000
22.500
150.000
210.000
336.000
502.500
336:24=14
502:45=11

Variatie 5 -7
Afh. van ashoogte en rotor
kWh/jaar
80/20 % vreemd vermogen/ EV
€ leningen aan de coöps en obligaties
€ Jaarlijkse rente 5 % (10 jaar)
€ Jaarlijks / 15 jaar
€ jaarlijks / 15 jaar
€ jaarlijks / 15 jaar

Ten opzichte van de gedragscode zal de bijdrage van Windpark De Zoom twaalf tot vijftien maal de NWEA
richtlijn bedragen. Afhankelijk van de uitvoering van het park zullen de revenuen in de orde van drie tot vijf ton
jaarlijks bewegen.

Investeringen
Burgers en omwonenden die zich aansluiten bij de NEWECOOP hebben recht op bepaalde winstuitkeringen die
gerelateerd zijn aan de financiële prestaties van het windpark. Dit financieel participeren in een windpark
brengt risico’s met zich mee, aangezien er een risicodragende investering wordt gedaan. De verschillende
hierboven genoemde bedragen zijn op basis van de verwachte scenario’s weergegeven. De werkelijke
rendementen worden pas duidelijk wanneer het windpark is gerealiseerd en kunnen dus anders uitvallen dan in
de tabel zijn weergegeven.
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5. Ruimtelijke uitgangspunten en landschappelijke inpassing
De huidige generatie windmolens heeft dusdanige afmetingen dat een goede ruimtelijke ordening en
landschappelijke inpassing nodig is voor een locatiekeuze. De maatschappelijke acceptatie van windprojecten
is vele malen groter als het project aansluiting zoekt bij de identiteit van een landschap en daarnaast recht doet
aan belangen zoals woonklimaat, recreatie, natuur, cultuurhistorie en belevingswaarde.

5.1 Ruimtelijke kaders
Limburg kent een provinciale opgave van 95,5 MW aan windenergie in 2020. Op dit moment staan er in Limburg
windmolens met een totaal vermogen van ruim 17 MW. Dit betekent dat er nog een kleine 80 MW moet worden
gerealiseerd. Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat het behalen van de taakstelling in Limburg een grote
opgave wordt. Windpark De Zoom levert met circa 18 tot 27 MW een grote bijdrage aan de provinciale opgave.
In het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) is het plangebied aangeduid als ‘voorkeursgebied voor
windturbines’. Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding 5.1. Het plangebied is globaal aangegeven
middels een blauwe cirkel. In de geconsolideerde versie van de POL (december 2016) zijn geen
voorkeursgebieden meer opgenomen, maar wel nog de uitsluitingsgebieden op kaart gezet. Hierbinnen is de
ontwikkeling van grote windmolens niet toegestaan. Het plangebied voor Windpark De Zoom ligt niet in een
uitsluitingsgebied.

Afbeelding 5.1 Windenergie (uitsnede kaart 5 POL 2014)
Andere relevante ruimtelijke kaders voor het plangebied zijn:
Foerageergebieden
Natuurbeschermingsgebieden
Uitsluitingsgebieden geluidgevoelige objecten
Stiltegebieden
Afstand tot bebouwing
Overige uitsluitingen
De kaarten van deze aspecten zijn opgenomen in bijlage 6 ‘Beleidskaders’.
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Natuur
Het plangebied ligt in een gebied dat is aangewezen als foerageergebied voor ganzen. Dit is een belemmering,
maar op voorhand geen uitsluiting voor windenergie. Dit geldt ook voor de natuurbeschermingsgebieden. Het
natuurreservaat behoort tot de goudgroene natuurzone en de gronden rondom het natuurreservaat behoren
tot de bronsgroene landschapszone. De windmolens worden niet gerealiseerd in de goudgroene natuurzone.
Wel staan vijf van zes windmolens in de bronsgroene landschapszone. Deze natuurwaarden hebben dan ook
onze aandacht. Natuur en milieufederatie Limburg (NML) geeft aan dat binnen een zone van 500 meter rondom
de goudgroene natuurzone voldoende aandacht moet zijn voor de effecten op de soorten die in het betreffende
natuurgebied voorkomen. Wij achten het ook van belang dat er goed onderzocht wordt wat de effecten zijn op
de soorten binnen het Natuurreservaat, maar dit leidt op voorhand niet tot uitsluiting. Er wordt in de vervolgfase
een uitgebreide natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets brengt de effecten op de aanwezige flora en fauna in
beeld (onder andere getoetst aan Flora en Faunawet en Natuurbeschermingswet).
De bronsgroene landschapszone omvat alle prioritaire landschapszones buiten de Ecologische Hoofdstructuur.
In deze integrale zones kan een groot aantal functies elkaar verstreken (klimaat, natuur/ ecologische verbinding,
waterbeheer, landbouw, toerisme en recreatie, cultuurhistorie). De rol van verschillende partijen binnen deze
zone is het voortbouwen op de huidige aanpak die gericht is op ten minste vijftig procent cofinanciering door
de regio en bedrijven. Enerzijds via gemeentelijke landschapszorgplannen, te integreren met de
subsidieregeling Groenblauwe diensten. Anderzijds via collectief beheer van natuur- en landschapswaarden;
met name door agrarische natuurverenigingen in samenwerking met lokale natuurwerkgroepen en particuliere
bezitters van natuurterreinen en landschapselementen. Eén van die particuliere bezitters van natuurterreinen
in de directe omgeving van windpark de Zoom is “Het Boskruis B.V.”. Het Boskruis is deelnemer binnen het
initiatief en met de inkomsten van het windpark levert zij haar bijdrage aan onderhoud/verbetering van het
gebied.
Voor de bronsgroene landschapszones is behoud, beheer, ontwikkeling en beleving van de (landschappelijke en
waterhuishoudkundige) kernkwaliteiten in samenhang met versterking van natuurkwaliteiten het hoofddoel.
De opzet is om nieuwe opgaven en functies te koppelen aan versterking van deze kernkwaliteiten. Dit is van
groot belang voor de vitaliteit en de duurzaamheid van het landschap en het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit. (uit: Programma Natuur- en landschapsbeleid 2013 -2020 provincie Limburg). Het realiseren van
windmolens binnen de bronsgroene landschapszone levert een bijdrage aan het versterken van de
natuurwaarden. De opbrengsten uit het windpark worden gebruikt voor het behoud, beheer, ontwikkeling en
beleving van de kernkwaliteiten. Door het toevoegen van deze nieuwe opgave en functie aan het gebied, met
respect voor de aanwezige waarden, wordt het gebied in zijn totaal versterkt.
Ook is het gebied door de provincie Limburg aangewezen als
"Prioritair verdrogingsgebied", wat wil zeggen dat er door de
beheerder en het waterschap binnen en buiten het gebied
maatregelen worden voorbereid om de verdroogde toestand te
verbeteren. Het beheer streeft met name naar behoud van de
hoogveenachtige heidevegetaties en de ontwikkeling van de laagtes
tot "zwak gebufferd ven". Als beheerder kan SBB investeren in het
gebied om deze natuurwaarden te behouden. Een van de
maatregelen hiervoor kan zijn het aanleggen van een
kwelscherm/grondwaterscherm. Een grondwaterscherm is een
verticale ondoorlatende laag (leem of folie) die de afvoer van
grondwater vanuit de Zoom moet verkleinen en op die wijze de voor
de natuurwaarden belangrijke peilverhoging moet bewerkstelligen.
Het grondwaterscherm zorgt ervoor dat er geen horizontale
wegzijging plaatsvindt naar omliggend landbouwgebied en het water
dus langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. Naar

Samenwerking natuur en landbouw
Met de inkomsten uit het windpark
kunnen andere natuurontwikkelingen
in de omgeving worden opgepakt, het
grondwaterscherm is daar een
voorbeeld van. De impuls die de
opbrengsten van windenergie aan de
natuur in dit gebied geeft, biedt een
meerwaarde voor de omgeving.
Hiervoor is afstemming nodig tussen de
natuur en landbouw, omdat deze elkaar
kunnen beïnvloeden. Er ontstaat om
deze manier een duurzame
samenwerking tussen landbouw en
natuur, waar beide profijt van hebben.
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verwachting zal de grondwaterstand in De Zoom verhogen, waardoor vochtige heide zich beter kan
ontwikkelen. Als de grondwaterstand constant hoog is, zullen broedvogels die voorkomen op natte
beheertypen zich opnieuw vestigen in De Zoom. De inkomsten uit het windpark kunnen aan deze
kwaliteitsverbetering bijdragen.
De overige aspecten leveren geen belemmeringen op voor het windpark. Het plangebied ligt in een agrarisch
gebied waardoor er ruim voldoende afstand gehouden kan worden van geluidgevoelige objecten en bebouwd
gebied. Ook is het plangebied niet aangemerkt als stiltegebied. Verder ligt ten westen van het plangebied een
hoogspanningsverbinding, maar hier wordt voldoende afstand van gehouden.

5.2 Onderzoeken
Windmolens hebben invloed op de omgeving. Windmolens veranderen door hun formaat en dynamiek de
beleving van het landschap. Het is onze intentie om geen onaanvaardbare hinder voor omwonenden en voor
andere functies in het gebied te veroorzaken. Daarom moet in het vervolgtraject in ieder geval onderzoek
worden uitgevoerd ten aanzien van de volgende aspecten:
Geluid
Slagschaduw
Landschap
Veiligheid
Ecologische aspecten
Archeologie en cultuurhistorie
Water
Bodem

5.3 Ontwerpprincipes
Plaatsing windturbines alleen in grootschalige, open jonge ontginningen.
Windpark De Zoom, bestaande uit zes windmolens, is gesitueerd in het grootschalige open
ontginningslandschap ten oosten van Nederweert-eind. Er is sprake van een rationele verkaveling met
gekanaliseerde beken. De grootschalige, jonge ontginningen bieden qua schaal en beleving zeer goede
plaatsingsmogelijkheden. Landschappelijke verschillen worden versterkt door windparken in de ontginningen
te realiseren. Tevens is hier een sterker windaanbod en is het gebied rondom het windpark relatief dun bevolkt.
Dit maakt dat deze locatie een zeer geschikte plek is om een windpark te realiseren.
Het grootschalige karakter en het rechte verkavelingspatroon bieden prima aanknopingspunten om het
windpark logisch in te passen in het landschap. Windpark De Zoom voldoet hiermee aan punt 1 van de
(Oplegnotitie) Landschapsstudie.
Alleen lijnopstellingen met heldere ritmiek, minimaal 3 en maximaal 7 windturbines.
De opstelling gaat uit van zes windmolens. De huidige opstelling houdt rekening met de aanwezigheid van de
woningen in de omgeving en vormt een baken voor het natuurreservaat. Het markeert het Zoomgebied, maar
houdt wel rekening met de aanwezige natuurwaarden door een zo ruim mogelijke afstand tot het
natuurreservaat aan te houden. Het windpark bestaat uit twee rechte lijnen; een lijn parallel aan de Kruisstraat
en de andere lijn parallel aan de Banendijk. Door de lijnrichting aan te houden ontstaat een helder, logisch beeld.
Tegelijkertijd wordt aangesloten bij de wegen, welke eenzelfde situering kennen, zie afbeelding 5.2 en 5.3 De
onderlinge afstand tussen de windmolens is nagenoeg gelijk: 475 tot 500 meter waardoor het rustige beeld
wordt versterkt. De lijn parallel aan de Kruisstraat bestaat uit vier windmolens, parallel aan de Banendijk worden
twee windmolens beoogd.
De voorgestelde opstelling hanteert ruime afstanden tot woningen waardoor eventuele hinder wordt beperkt,
er ligt één woning op 390 meter en één woning op 440 meter, maar deze woningen behoren tot de inrichting
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van het windpark en zijn eigendom van twee van de initiatiefnemers. Hieronder is de voorkeursopstelling van
windpark De Zoom weergeven.

Afbeelding 5.2 Voorkeursopstelling, dubbele lijn.

Afbeelding 5.3 Model van voorkeursopstelling, dubbele lijn.
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Coördinaten windmolens voorkeursopstelling
Molens
Coördinaten
Molen 1
186121 ; 365185
Molen 2
185533 ; 365132
Molen 3
185318 ; 365979
Molen 4
185721 ; 366194
Molen 5
186183 ; 366449
Molen 6
186587 ; 366682

Gepaste afstand aanhouden tussen opstelling onderling, ca 3 tot 4 kilometer i.v.m. interferentie
Het dichtstbijzijnde bestaande windpark, windpark Neer, ligt op geruime afstand (ruim zes kilometer) van het
plangebied. Er is hierdoor geen sprake van eventuele nadelige, visuele effecten van interferentie. Vanuit
Nederweert kijkend in oostelijke richting is het windpark Neer echter wel waarneembaar. Door de situering dit
windpark ook aan de oostzijde van Nederweert blijft de verdere horizon rondom Nederweert vrij van
windmolens. Ook moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen in de omliggende gemeenten, vooral
met de gemeente Leudal, maar ook met de gemeenten Peel en Maas en Weert. Wij informeren deze gemeenten
actief over onze plannen.
De windmolenopstelling is landschapsversterkend
Windpark De Zoom is gesitueerd in het jonge open ontginningslandschap, globaal tussen de Kruisstraat en de
Banendijk. Het ligt ten oosten van de hoogspanningsverbinding, waar genoeg afstand van wordt gehouden. De
windmolenopstelling volgt de loop van de Kruisstraat en de Banenweg. De verkaveling in het gebied is
grootschalig en recht. Hier sluit het windpark op aan. Door de wijze van plaatsing wordt het open karakter van
het gebied benadrukt en versterkt. Tevens fungeert het als een markering voor het gebied De Zoom waardoor
het meer in de belangstelling kan komen en daardoor interessanter wordt om te koppelen met activiteiten op
gebied van natuur, milieu en duurzaamheid en educatie. Het kan als baken fungeren om op aan te sturen of
richtingbepalend te zijn voor de brede omgeving.
Niet kruisen van landschappelijke structuren
De lijnopstelling van Windpark De Zoom doorkruist geen grote wegen of kanalen of hoogspanningslijnen. Het
natuurreservaat De Zoom ligt in het plangebied en ook enkele kleinschalige bos/struweelstructuren worden in
de meest noordelijke lijn aan de Kruisstraat doorkruist. Juist de aanwezigheid van het natuurreservaat leidt tot
een extra dimensie van dit initiatief. Staatsbosbeheer wil door mee te werken aan dit initiatief de beschikbare
gelden investeren in het natuurreservaat, bijvoorbeeld de aanleg van een grondwaterscherm, maar ook in
overige natuurontwikkelingen rondom het windpark. Op deze manier geeft Staatsbosbeheer een impuls aan de
natuur in dit gebied.

5.4 Visualisaties
In dit stadium is nog geen uitvoerig en compleet 3D-model beschikbaar. In een 3D-model kunnen de situering
van het windpark, het molentype, de landschappelijke inpassing en tal van andere aspecten vanuit alle posities
in het model worden bekeken. Door samen met de omgeving te ontwerpen kan inzicht worden verkregen in de
mogelijkheden en belemmeringen.
De insteek van de initiatiefnemers van Windpark De Zoom is om alle visuele aspecten en zaken als
landschappelijke inpassing en slagschaduw middels een 3D-model inzichtelijk te maken. Dit gebeurt op het
moment dat er een positief besluit wordt genomen op het ingediende principeverzoek en planologische
medewerking wordt verleend aan het initiatief. Met de Windplanner is in beperkte vorm al wel een 3D-model
beschikbaar en zijn visualisaties gemaakt. Op deze manier kan een goede indruk worden gegeven van het
windpark en de inpassing in het landschap. Het zicht op een windmolenopstelling wordt enerzijds bepaald door
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de afstand van de windmolenopstelling tot de waarnemer en anderzijds de mate van afscherming door andere
landschapselementen, zoals bebouwing, beplanting en heuvels maar ook de atmosferische condities.
Hierna wordt een aantal beelden weergegeven die zijn gemaakt met de Windplanner. De weergegeven
opstelling uit afbeelding 5.2 dient als input. Er is gekozen voor twee varianten:
een windmolen met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 120 meter waarmee de
tiphoogte 180 meter bedraagt.
een windmolen met een ashoogte van 140 meter en een rotordiameter van 140 meter waarmee de
tiphoogte 210 meter bedraagt.
Dit laat zien wat het verschil is in hoogte en wat de invloed daarvan is op het landschap. Visueel is het verschil
tussen deze afmetingen beperkt, maar een hogere windmolen werkt wel fors meer stroom op.
Op de volgende pagina zijn twee visualisatie weergeven, afbeelding 5.4 en 5.5, beide vanaf de buurtschap
Hollander. Meer visualisaties zijn opgenomen in bijlage 7 ‘Visualisaties’. Ook is in bijlage 7 een overzicht
opgenomen vanaf welk punt de visualisaties zijn genomen.
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Afbeelding 5.4 visualisatie Hollander, ashoogte 120 meter en rotordiameter 120 meter

Afbeelding 5.5 Visualisatie Hollander, ashoogte 140 meter en rotordiameter 140 meter
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6. Samenvattend meerwaarde Windpark De Zoom
Dit initiatief slaagt er in om de uiteenlopende belangen van de verschillende betrokkenen op een
ondernemende manier te verbinden. Een commercieel gezond project dat inkomsten oplevert voor de burgers
en voor economische en maatschappelijke functies in het gebied. Via NEWECOOP kunnen burgers en bedrijven
in het windpark participeren (aandelen, obligaties, aantrekkelijke stroomprijs). Een deel van de opbrengsten
van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort voor bijvoorbeeld duurzame initiatieven en er wordt
een transitiefonds opgericht. Landgoed Het Kruis kan de inkomsten gebruiken voor onderhoud en beheer van
het landgoed en Staatsbosbeheer gaat inkomsten aanwenden voor kwaliteitsverbetering van de natuur in het
gebied. Zo ontstaat meervoudige waarde creatie en economische meerwaarde binnen de gemeente
Nederweert.
Kernpunten
Een eerste raming wijst uit dat de zes molens naar verwachting circa 20.000 huishoudens van stroom
kunnen voorzien. Dat is fors meer dan het totaal aantal huishoudens in de gemeente Nederweert (CBS:
7.061).
Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ruime ervaring van Raedthuys met het opzetten en ontwikkelen
van windenergieprojecten (inmiddels 71 windmolens), participatie en stroomlevering. NEWECOOP heeft
de lokale contacten en een goed netwerk in de omgeving. Dit partnerschap zorgt voor een goede mix van
aanvullende competenties en er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking.
Unieke samenwerking met Staatsbosbeheer.
Collectieve deelname van alle grondeigenaren binnen de grenzen van plangebied, geborgd middels
samenwerkingsovereenkomsten.
Relatief weinig woningen aanwezig in de directe omgeving van het initiatief; achttien woningen binnen 500
meter vanaf de buitenste grenzen van het plangebied.
Vergroten van acceptatie in de omgeving door de samenwerking met NEWECOOP.
NEWECOOP wordt bij zes windmolens voor vijftig procent mede-eigenaar van het windpark, drie
dorpsmolens. Hierdoor komt er bovenop het omgevingsfonds een transitiefonds. Alle revenuen van de drie
dorpsmolens worden lokaal geïnvesteerd en ingezet voor de energietransitie in Nederweert.
Omwonenden kunnen financieel participeren.
Omgevingsfonds via NEWECOOP kan worden ingericht/beheerd door de omwonenden. Hoe dat het beste
kan, bepaalt de omgeving.
Versterking van natuurwaarden en natuurontwikkeling in de omgeving door de medewerking van
Staatsbosbeheer aan dit initiatief.
Breed gedragen initiatief door de samenwerking en wisselwerking van omgeving, landbouw, natuur en
cultuur binnen het Windpark De Zoom.
Windenergie biedt gemeente Nederweert een economisch voordeel: structurele jaarlijkse OZB-inkomsten
uit zes windmolens.
Educatiefunctie duurzame energie. Gezamenlijk kunnen NEWECOOP en Raedthuys gastlessen geven op
scholen in Nederweert of een schoolexcursie organiseren naar een windmolen. Raedthuys hier heeft veel
ervaring in;
Windenergie krijgt steeds meer een moderne eigentijdse uitstraling. Wind als duurzaam alternatief voor
fossiele brandstoffen wordt een steeds ‘logischer’ en gewenster alternatief. Dit draagt bij aan een positief
imago van de gemeente. Overigens heeft de gemeente op dit vlak al een jarenlange voorbeeldrol dankzij
de waterkrachtcentrale.
Met windenergie wordt afstand genomen van de verspilling van grondstoffen doordat deze niet meer
worden gebruikt voor het opwekken van energie. De hoogwaardige producten die vervolgens met fossiele
grondstoffen kunnen worden gemaakt, kunnen gerecycled worden en gaan dus langer mee. Een voorbeeld
daarvan is olie niet verbranden voor energie, maar gebruiken voor plastics die hergebruikt kunnen worden.

31

7. Vervolg
De initiatiefnemers zien in het beschreven plan goede kansen voor de realisatie van windmolens. Na een positief
besluit van de gemeente, gaan met de gemeente in gesprek over de te nemen vervolgstappen om uiteindelijk
Windpark De Zoom te realiseren. Samen met de gemeente kijken we naar de juiste invulling van het project en
de te volgen procedure.
Ondertussen starten wij het gebiedsproces met de omwonenden op en na goedkeuring van de gemeenteraad
starten we met de projectontwikkeling.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Pure Energie – Samen investeren in een echt duurzame samenleving
Raedthuys Pure Energie
gelooft in duurzame energie van
Nederlandse bodem. De energie die zijn oorsprong kent in het
ontstaan van ons land. Van de innovatieve, ondernemende Hollander
die windenergie gebruikte om polders te bemalen. Van toekomstige
ingenieurs die optimaal rendement uit zon weten te halen. Nederland
is voorbestemd om voorop te lopen in duurzame energie. Samen
moeten we investeren in een écht duurzame samenleving. Uniek aan
Raedthuys Pure Energie is het totaalconcept. De expertise beslaat het gehele spectrum: van onderzoek naar
kansrijke ‘groene’ bouwlocaties tot en met de vergunningsaanvraag, van bouw van windmolens en
zonnepanelen tot en met het beheer en van het opwekken van energie tot en met de levering aan consumenten
en bedrijven.

Met wind valt een wereld te winnen
Raedthuys Pure Energie ontwikkelt sinds 1995 met succes windenergieprojecten. Vanaf het moment dat de
eerste windmolens een plaats kregen in het landschap is de onderneming sterk gegroeid. Zo heeft het bedrijf
sinds haar oprichting veel expertise opgebouwd op het gebied van planvorming, vergunning trajecten en
projectontwikkeling. Momenteel staan er 71 windmolens van Raedthuys Pure Energie door heel Nederland. De
molens wekken genoeg energie op voor ongeveer 90.000 huishoudens.
Procesparticipatie
Raedthuys Pure Energie vindt het belangrijk om de omgeving bij een initiatief te betrekken. Op deze manier
wordt geprobeerd zoveel mogelijk lokale acceptatie voor het windpark te creëren. Daarbij wordt belang
gehecht aan persoonlijk en regelmatig contact en open, proactieve en vroegtijdige communicatie. In
samenspraak met het bevoegd gezag wordt de inzet en timing van communicatie afgestemd met de formele
procescommunicatie
Financiële participatie
In al haar projecten streeft Raedthuys Pure Energie naar een evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten
van een windpark. Het bedrijf is ervaring in het opzetten en uitvoeren van financiële participatiemodellen voor
windenergieprojecten. In overleg wordt een participatievorm of een combinatie van vormen gekozen.
Voorbeelden zijn de uitgifte van obligaties of het oprichten van een windfonds.
Samenwerking met Energie Coöperaties
Lokale duurzame energie coöperaties komen voort uit de behoefte aan duurzame, lokale
energievoorzieningen. Raedthuys Pure Energie werkt dan ook graag in een vroeg stadium samen met een
lokale energie coöperatie. In overleg met de betreffende coöperatie wordt bepaald in welke vorm zij
betrokken wordt bij een initiatief voor een project. Een mooi voorbeeld is Windpark Kloosterlanden in
Deventer. In dat project wordt samengewerkt met de Deventer Energie Coöperatie, die voor vijfentwintig
procent eigenaar van het park is.

Groenste energieleverancier van Nederland
Pure Energie is het energiemerk van Raedthuys. Het bedrijf is in 2016 voor de vierde keer op rij uitgeroepen
tot groenste energieleverancier van Nederland door onder andere de Consumentenbond en Greenpeace. Alle
stroom die wordt geleverd aan zowel consumenten als bedrijven is afkomstig uit eigen zon- en windprojecten.
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Bijlage 2 Missie en Visie NEWECOOP
Onze Missie
Wij, als leden van de Nederweerter energie coöperatie (NEWECOOP), erkennen de kernproblemen van de
huidige energievoorziening: klimaatverandering en de afhankelijkheid en het gebruik van fossiele brandstoffen.
Wij zijn opgericht om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening
die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een
gezond en prettig leefklimaat en kunnen beschikken over voldoende noodzakelijke duurzame energie, uit eigen
omgeving.

Onze Visie: Duurzaam Democratisch en Energieneutraal
In de gemeente Nederweert streven wij naar een verveelvoudiging van de productie van hernieuwbare energie
en rigoureuze energiebesparing. Dit bereiken we door de democratische inzet van burgers en bedrijven uit de
gemeente Nederweert binnen de coöperatieve aanpak van NEWECOOP. In Nederweert zijn wij dé kennisdrager
op gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie. Ons doel is om in het jaar 2030 energieneutraliteit te
bereiken in de gemeente Nederweert.

Ons programma
Deze visie bereiken we met een sterke democratisch organisatie: De Nederweerter Energie Coöperatie, waarbij
de leden gezamenlijk de besluiten nemen.
Onze agenda bestaat uit:
 Energiebesparing
o Wij willen een concreet bruikbaar energiebesparingsprogramma in de gemeente ontwikkelen
en initiëren
o Wij willen bewustwording bevorderen door kennis te delen en tot energiebesparing te komen
bij burgers en bedrijven
 Lokaal verbruik van lokaal opgewekte hernieuwbare energie
o Ontwikkelen van- en/of deelnemen in windenergie projecten
o Ontwikkelen van en/of deelnemen in zon-PV projecten
o Ontwikkeling van en/of deelnemen in andere duurzame energie projecten
 Duurzame mobiliteit
o Wij stimuleren duurzame mobiliteit, elektrisch vervoer en laadinfrastructuur
 Energieopslag en Innovatie
o Wij willen de energieketen zo kort mogelijk maken door onderzoek en experimenten te
steunen in overleg met de netbeheerders bijvoorbeeld over energie opslag
 Sociale Duurzame Ontwikkeling
o Met de revenuen uit lokaal opgewekte hernieuwbare energie gaan we
 onze leden investeerders een goed rendement verschaffen
 (financiële) bijdragen leveren aan projecten die de sociale gemeenschappen in
Nederweert en regio te versterken
 Wij streven daarbij naar de ontwikkeling van een duurzaamheidsfonds waaraan alle
energieprojecten in de gemeente bijdragen
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Bijlage 3 Stakeholder- en krachtenveldanalyse
Wie?

Belang?

Tot nu toe
geïnformeerd /
betrokken?

Hoe in de toekomst
informeren/betrekken

Contactpersoon

Direct omwonenden
(+/- 1 km)

Ongestoord woongenot

Op de hoogte
gebracht middels
brieven
Eerste bijeenkomst is
gepland op 3 juli

Adressen zijn in beeld
gebracht.

Grondeigenaren

Grondeigenaar
Doorgaan van het initiatief
Zo weinig mogelijk hinder van
windmolen als omwonende

Aangrenzende
buurtschappen

Ongestoord woongenot, zicht
op windpark

Zijn medeinitiatiefnemer,
samenwerkingsovereenkomst en
opstalovereenkomsten
getekend
Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Informatiebrief
Persoonlijke gesprekken
Informatiebijeenkomsten
Deelname werkgroep
omgevingsfonds
Projectwebsite
nieuwsbrieven
Actieve deelname in dit
project

Directe omgeving

Informatiebrief
Voorlichtingsbijeenkomst
Projectwebsite
Nieuwsbrief

Dorpsoverleg
Dorpsraad Eind

Buurtschap
Kruisstraat

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

De doelstelling van deze
vereniging is het leefmilieu en
onderling contact te
stimuleren en bevorderen,
zowel voor jong als oud

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Dorpsraad Ospel

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Gemeenschapsraad
Leveroy

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Buurtschap Holland

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Persoonlijk contact
Nieuwsbrieven
Evt. deelname werkgroep
omgevingsfonds
Persoonlijk contact
Nieuwsbrieven
Evt. deelname werkgroep
omgevingsfonds

Voorzitter: Dhr J.
Beerens,
Kruisstraat 51, 6034 RJ,
Tel. 631831
Voorzitter Roel Vries
Eind 27, NederweertEind
Tel: 546750

Persoonlijk contact
Nieuwsbrieven
Evt deelname werkgroep
omgevingsfonds
Persoonlijk contact
Nieuwsbrieven
Evt. deelname werkgroep
omgevingsfonds

J. Hermans
Lemmenhoek 5
Ospel
0495-633786
J van de Laar
Kerkveldstraat 1
Leveroy
06-40981720

Bedrijven in Nederweert- Eind
Ondernemers en
bedrijven
Nederweert-Eind

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Meedenken over
participatievormen
Nieuwsbrief

Zuidenwind wil windenergie
realiseren in Limburg voor en
door burgers. Ontwikkeling
van duurzame energie op
democratische wijze.
Ondersteunt NEWECOOP in
financiële zin, maar ook qua
kennis en ervaring

via NEWECOOP direct
betrokken bij het plan

Blijven direct betrokken via
NEWECOOP

Initiatief draagt bij aan het
behalen van de doelstellingen
en afspraken die zijn
vastgelegd in
samenwerkingsovereenkomst
Goede ruimtelijke inpassing

Initiatief toegelicht op
8 maart

Energie-coöperaties
Zuidenwind

Contact via
NEWECOOP

Gemeenten
Nederweert
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Gemeenteraad
Nederweert

Leudal

Initiatief draagt bij aan het
behalen van de doelstellingen
en afspraken die zijn
vastgelegd in
samenwerkingsovereenkomst
Deelnemende gemeente in
samenwerkingsovereenkomst
welke gesloten is met de
provincie.
Direct aangrenzend aan het
plangebied

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Initiatief toelichten in
fractievergaderingen
Nieuwsbrief

Via raadsgriffie

Stimuleren en faciliteren van
windenergie in de gemeente.
Ondersteunt initiatief, deze
draagt bij aan de provinciale
doelstellingen

Nog geen specifieke
acties op ondernomen
Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Informeren
nieuwsbrief
Informeren

Wie??

Er hebben inmiddels
meerdere overleggen
plaatsgevonden over
de samenwerking in
dit project.
Samenwerkingsovereenkomst
Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Samenwerking, actieve rol
binnen het project.
Betrokkken bij de
ontwikkeling als
grondeigenaar, persoonlijk
contact

Gerard Jonkman
Marniks Mari
Jan Pieter Peijs

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Provincie
Verantwoordelijk
ambtenaar
Gedeputeerde

Daan Prevoo

Natuur en landschapsorganisaties
Staatsbosbeheer

Medewerking in het project
Investeren in
natuurontwikkelingen

Limburgse natuur en
milieufederatie
Limburgs landschap

Plattelandcoöperatie

Vogelwerkgroep
Nederweert

Nog geen specifieke
acties op ondernomen
Plattelandscoöperatie wil een
brug slaan tussen boerderij en
maatschappij, boer en burger,
producent en consument,
teneinde bij te dragen aan
een duurzaam en
aantrekkelijk platteland
De vereniging heeft de
bescherming van vogels in
hun natuurlijke omgeving ten
doel

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Nog geen specifieke
acties op ondernomen

Informeren, kunnen
deelnemen in werkgroep
omgevingsfonds
Informeren, kunnen
deelnemen in werkgroep
omgevingsfonds
Informeren, kunnen
deelnemen in werkgroep
omgevingsfonds

Informeren, kunnen
deelnemen in werkgroep
omgevingsfonds

Willem Maris

Cor de Nijs - voorzitter
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Bijlage 4 Brief omwonenden
<Naam>
<Adres>
<Postcode, Plaats>

Nederweert, 19 juni 2016

Onderwerp: coöperatief windpark Nederweert

Geachte heer/mevrouw <naam>,
Via deze brief willen wij u graag uitnodigen voor een gesprek over de mogelijkheden voor een
coöperatief windpark in Nederweert. De provincie Limburg en de gemeente Nederweert willen
windenergie stimuleren, omdat zij eraan willen bijdragen dat er een energievoorziening komt die
minder broeikasgassen uitstoot. Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente daarbij is dat de
opbrengsten uit windmolens zo veel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschap.
Het gebied in de nabijheid van uw woning is vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt voor het plaatsen
van windmolens. Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie en de Nederweerter Energie
Cooperatie (hierna: NEWECOOP) hebben samen met een aantal grondeigenaren het idee opgevat
voor een windpark nabij het natuurreservaat De Zoom, tussen de Kruisstraat en de Banendijk. Een
kaart van het gebied is toegevoegd als bijlage bij deze brief. Ook met Staatsbosbeheer wordt
gesproken over medewerking aan dit initiatief. Omdat u volgens onze gegevens direct omwonende
bent van dit zoekgebied, ontvangt u deze uitnodiging.
NEWECOOP en Raedthuys Pure Energie onderzoeken samen de mogelijkheid voor windenergie in
Nederweert. Zowel Raedthuys Pure Energie als NEWECOOP vinden het belangrijk dat de
energievoorziening verduurzaamt. Raedthuys Pure Energie wil graag groene stroom produceren
voor haar klanten (zowel consumenten als bedrijven). Samen met haar klanten en partners werken
ze aan een duurzame toekomst. NEWECOOP wil lokaal groene stroom opwekken voor de burgers
van Nederweert. NEWECOOP is een lokale op Nederweert en omstreken gerichte energie
coöperatie. Wij werken nauw samen met coöperatie Zuidenwind die in Leudal in 2015 een molen in
Windpark Neer gebouwd heeft. Deze windmolen is gefinancierd door haar eigen leden, voor het
merendeel burgers uit Leudal en omgeving en levert duurzame energie. Deze coöperatieve aanpak
is in onze buurgemeente Leudal een groot succes. NEWECOOP en Raedthuys Pure Energie hebben
een zelfde aanpak voor ogen: het opwekken van windenergie willen we in samenwerking met de
omgeving, dus met u, doen.
Aangezien voorbereidingen voor een windpark volgens ons zorgvuldig moeten gebeuren, willen wij
in dit begin stadium met u onze plannen bespreken. Wij willen graag met u als bewoner van het
gebied in gesprek over de wijze waarop we samen met u gestalte kunnen geven aan de
totstandkoming van een windpark. Wij stellen ons een manier voor waarbij omwonenden,
grondeigenaren, burgers in de regio en de coöperatieleden, samenwerken.
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Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst op maandag 3 juli 2017, vanaf 20.00
uur in “Ons Boerenerf” aan de Banendijk 5, 6034 SV Nederweert-Eind

Deze bijeenkomst wordt uitsluitend voor de bewoners in het zoekgebied georganiseerd. Daarom
verzoeken wij u om uw komst te melden. Dat kan door een email te sturen aan
windenergie@newecoop.nl. U kunt ook telefonisch contact op te nemen met Andres Bauer, tel. 0644666874. Wilt u meer weten over deze aanpak of wilt u vooraf een individuele afspraak maken, dan
kunt u daarover ook met dhr. Bauer contact opnemen, of met mevr. M. ten Dam, 06-57870756. Meld
s.v.p. ook wanneer u niet kunt komen.
Graag verwelkomen wij u op maandag 3 juli 2017 vanaf 20.00 uur in “Ons Boerenerf” aan de
Banendijk 5, 6034 SV Nederweert-Eind.
Met vriendelijke groeten,
namens
De Nederweerter Energiecoöperatie en Raedthuys Pure Energie

Andres Bauer
Projectleider wind NEWECOOP

Marloes ten Dam
Projectleider Raedthuys Pure Energie

Bijlage:
Kaart plangebied
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Kaart plangebied

Plangebied
Windpark De Zoom
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Bijlage 5 Menukaart participatie
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Bijlage 6 Beleidskaders
Hieronder zijn een aantal relevanten beleidskaarten opgenomen. Het plangebied voor Windpark de
Zoom is telkens globaal aangegeven middels een blauwe cirkel
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Bijlage 7 Visualisaties

Afbeelding B7.1 Visualisatie Banendijk, ashoogte 120 meter, rotordiameter 120 meter

Afbeelding B7.2 Visualisatie Banendijk, ashoogte 140 meter, rotordiameter 140 meter

47

Afbeelding B7.3 Visualisatie Kruisstraat, ashoogte 120 meter, rotordiameter 120 meter

Afbeelding B7.4 Visualisatie Kruisstraat, ashoogte 140 meter, rotordiameter 140 meter
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Afbeelding B7.5 Visualisatie Reulisweg, ashoogte 120 meter, rotordiameter 120 meter

Afbeelding B7.6 Visualisatie Reulisweg, ashoogte 140 meter, rotordiameter 140 meter
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3. Kruisstraat
1. Hollander

2. Bandendijk

4. Reulisweg

Afbeelding B7.7 Standpunten visualisaties
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