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1. Algemene Projectbeschrijving Windpark Frenkenbaan 
 Het coöperatieve windmolenpark met werknaam “Windpark Frenkenbaan” wordt oostelijk naast de Frenkenbaan gerealiseerd, in het gebied van de kruising Ommelpad-Houbenbaan-Frenkenbaan tot de noordzijde van de Stertendijk. Initiatiefnemer is Eneco Wind B.V. en de werknaam van het initiatief is “Windpark Frenkenbaan”.  Op de locatie van Windpark Frenkenbaan kunnen 4 turbines in lijnopstelling geplaatst worden in de open jonge peelontginningen  – aansluitend op de verkavelingslijnen of en de Frenkenbaan als infrastructurele netwerklijn in het landschap. De capaciteit per turbine ligt tussen de 3,0 MW en 3,6 MW, waardoor de totale capaciteit van het park tussen de 12 en 14,4 MW ligt. De turbines worden daarbij op identieke afstand van elkaar gepositioneerd, wat de visuele rust ten goede komt en visuele insluiting voorkomt. In Bijlage 1 zijn de beoogde turbineposities opgenomen.   Eneco onderschrijft nadrukkelijk het uitgangspunt van de Gemeente Nederweert om bij voorkeur een substantieel deel coöperatief te ontwikkelen binnen een “complex-benadering” en de inwoners (grondeigenaren, direct omwonenden en inwoners van de gemeente) en mede-initiatiefnemers in nabijheid actief te betrekken bij de ontwikkeling en exploitatie van het windpark. Eneco zal hier invulling aan geven door het windpark Frenkenbaan in samenwerking met een coöperatie te ontwikkelen die voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de “Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Weert en Provincie Limburg”. Tot op heden heeft Eneco meerdere gesprekken gevoerd met o.a. RESCOOP, DE Unie en NEWECOOP, een van de lokale coöperaties. De gesprekken verlopen positief en constructief. Het is de verwachting dat Eneco en NEWECOOP een samenwerking kunnen sluiten. Eneco zal dan minimaal 50% van het windpark afstaan aan de coöperatie. Bovendien zal Eneco met NEWECOOP haar klanten benaderen om te participeren.  Dit gegeven ligt in lijn met de missie van Eneco: “Duurzame Energie van Iedereen”, waarbij de ontwikkeling van duurzame energie opwekking “Duurzaam, Decentraal en Samen” gebeurd. Eneco wil met de realisatie van windpark Frenkenbaan voor haar klanten en partners in Nederweert duurzame lokale energieopwekking en -afname creëren. Dit is een onmisbare stap in de energietransitie.   Tevens streeft Eneco bij het ontwikkelen van windparken naar “goed buurmanschap”. Het goed uitgewerkte ‘Community Engagement’ beleid van Eneco zal hierin minimaal leidend zijn Dit houdt overleg én faire, transparante en consistente afspraken in met álle stakeholders en de omwonenden binnen 500 en 1000 meter van het windpark. De stakeholders daarbuiten worden structureel geïnformeerd. Daarnaast voert Eneco met haar partners en het bevoegd gezag één afgestemde lijn van woordvoering voor “het windmolenpark”.    
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2. Omgevingsmanagement 
 Windpark Frenkenbaan betrekt stakeholders en de omgeving. Deze betrokkenheid wordt ingericht per fase van de ontwikkeling die bestaat uit de volgende fasen: 1. Ontwikkelfase  
2. Bouwfase  
3. Beheerfase  
4. Deconstructie fase  
Op basis van haar ervaringen heeft Eneco een “Community Engagement” (CE) beleid ontwikkeld om de omgeving, grondeigenaren en andere stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling, bouw en beheer van een windpark (Bijlage 3). Op een aantal onderdelen gaat het Eneco CE-beleid verder dan de marktstandaard of wettelijke voorschriften. 
 In Bijlage 5 is een algemene planning van het project opgenomen. Hieronder worden de stappen die reeds daadwerkelijk zijn genomen in en voor de verschillende fases, afzonderlijk besproken. 
 1. Ontwikkelfase In de ontwikkelfase worden een aantal activiteiten onderscheiden, waarbij zal worden aangegeven welke stappen reeds met de omgeving zijn gezet: 1. De bepaling van de relevante stakeholders 

2. De bepaling van de invloed van de stakeholders 
3. De wijze waarop de thema’s die spelen in de omgeving worden bepaald 
4. De selectie van de locatie 
5. Het vastleggen van de locatie (grondcontracten) 

Ad 1. Bepaling van de relevante stakeholders: Stakeholderanalyse Eneco hanteert bij het bepalen van de stakeholders een model (Strategisch Omgevings Management-matrix) waarin de stakeholders worden ingedeeld naar categorieën. Hierin staat ook de relevante informatie over hun belangen en issues. Bij de start van een project worden de relevante stakeholders in beeld gebracht en gedurende het project wordt dit document aangevuld en onderhouden. De geïdentificeerde stakeholders zijn allereerst de grondeigenaren en direct omwonenden van de beoogde locatie. Daarbij worden de omwonenden ingedeeld in 3 sub-categorieën, die gebaseerd zijn op afstand tot de turbines, om differentiatie in betrokkenheid en communicatie gedurende het ontwikkel- en realisatieproces naar deze groepen mogelijk te maken. Daarnaast zijn de toeleveranciers, het bevoegd gezag, politieke belanghebbenden, belangenverenigingen en de media, toezichthoudende instanties en interne Eneco afdelingen als categorieën belanghebbenden geïdentificeerd.   Status betrokkenheid omgeving:  Na identificatie van de verschillende stakeholders in de omgeving zijn in de directe nabijheid de grondeigenaren en omwonenden op de beoogde locaties benaderd. Prioritering is gebeurd op basis van de weging zoals weergegeven in de SOM Matrix. Ook is contact gelegd met de gemeente Nederweert, de Provincie Limburg en relevante organisaties. Daarnaast zijn vanuit de CE afdeling van Eneco op basis van de ervaringen relevante groepen stakeholders geïdentificeerd, waar actief naar gezocht is. De relevante groepen stakeholders zijn opgenomen in de SOM Matrix. 
 Grondeigenaren: grondeigenaren zijn benaderd. Met 1 grondeigenaar is door Prodeon een 

grondcontract afgesloten.  
 Omwonenden: een aantal nabijgelegen woonobjecten zijn benaderd.  
 Bevoegd Gezag: dialoog met de bevoegde ambtenaren. Ook is aan het windpanel zowel een 

schriftelijke als een mondelinge toelichting gegeven op Eneco, de locatie en het plan.  



 

5  

 Politiek: indirect is invloed uitgeoefend op de politiek. Actieve, uitgesproken betrokkenheid 
in de politiek voor Eneco windpark Frenkenbaan is in dit stadium nog niet van toepassing. 

 Belangenverenigingen: er is contact gezocht met de geïdentificeerde stakeholders 
(NEWECOOP, Stichting Limburgs Landschap, NMF Limburg, Vogelwerkgroep Nederweert en 
RESCoop/Zuidenwind), met het aanbod uitgebreide toelichting te geven. Afhankelijk van de 
interesse en de reactie van de stakeholder is deze toelichting ook gegeven. 

 Media: de betrokkenheid van de media is tot op heden minimaal gehouden. Er is tot het 
moment van selectie van de locatie door de gemeente bewust geen contact gezocht. 

 Overig: de overige onderscheiden, voor deze fase relevante, stakeholders zijn benaderd en 
om input gevraagd. Ook zijn intern bij Eneco de geïdentificeerde stakeholders geïnformeerd.  

Alle gesprekken zijn in een constructieve sfeer verlopen, hoewel de zienswijzen, reacties en meningen soms uit elkaar lagen. Van deze gesprekken en activiteiten zijn in de meeste gevallen gespreksverslagen gemaakt. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.  Ad 2. Bepaling van de invloed van stakeholders: Krachtenveldanalyse Voor de krachtenveldanalyse zijn per stakeholder het belang, de omvang van dat belang, de mogelijke invloed op het ontwikkeltraject en de mitigatiemogelijkheden beoordeeld op basis van brede kwalitatieve informatieverzameling. Daarna is een weging en een positiebepaling van stakeholders (en andere initiatiefnemers) gemaakt voor prioritering van de stakeholders. Tevens is de betrokkenheid uitgesplitst naar de verschillende fasen van het project. Tenslotte zijn een ‘overall weight’ en een typering per stakeholder toegekend, die voor het benaderen en beïnvloeden van de verschillende stakeholders gehanteerd zijn. Deze verschillende stappen zijn samengebracht in de “SOM Matrix”.  Daarbij is de insteek van Eneco, in lijn met de coöperatieve uitgangspunten van de gemeente Nederweert ‘integratief’: er wordt samenwerking nagestreefd. Hierin is transparantie betracht naar stakeholders en mede-initiatiefnemers.  
 De invloeden die spelen zijn besproken met de belangrijkste onderscheiden stakeholders. De invloed van de stakeholders is gewogen en in de SOM Matrix gekoppeld aan 6 typen, op basis van de variabelen ‘kracht van de relatie’ en ‘overeenstemming op inhoud’. Deze karakterisering is gedeeld en ingezet om indirect invloed uit te oefenen, naast de directe beïnvloeding door Eneco.  
 Ad 3. Wijze waarop de thema’s die spelen in de omgeving worden bepaald Uit de contacten met de stakeholders zijn issues en thema’s geïdentificeerd. Dit betreffen enerzijds locatie-specifieke thema’s (bijvoorbeeld de instroom van Brabantse boeren en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het gebied, de energietransitie in Nederweert, het borgen van lokale werkgelegenheid) en anderzijds grote maatschappelijke thema’s die ook lokaal spelen (rendabel maken van duurzame energie-opwek, de invulling van de energietransitie, bewustwording van consumenten). Voor het beïnvloeden van de geïdentificeerde issues zal Eneco gebruik maken van directe en indirecte contacten met de stakeholders. Uiteraard zullen de gesprekken met stakeholders verder gaan ter inventarisering van de thema’s die spelen.   Eneco zal bij gevoelige thema’s op termijn ook indirecte beïnvloeding zoeken (‘bemiddeling’). In andere projecten maakt Eneco reeds gebruik van derden voor verkenning van belangen en het bespreekbaar maken van gevoeligheden. Dit zal zeker gebeuren wanneer er sprake is van stakeholders met een meer distributieve insteek.   Ad 4. Selectie van de locatie Na inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen, de aanwezige stakeholders, hun invloed en de thema’s is een afweging gemaakt om door te gaan of te stoppen met een bepaalde locatie. 



 

6  

 De eerste verkenning op mogelijke locaties in de gemeente Nederweert is door een van Eneco’s 
voorgangers, Prodeon, gedaan. Ook is men naar aanleiding van de locaties in gesprek gekomen met 
een aantal stakeholders. Daaruit zijn vervolgens een viertal mogelijke locaties naar voren gekomen. 
Na overname van Prodeon heeft Eneco aanvullende analyses uitgevoerd.  

Ad 5. Vastleggen van de locatie Eneco staat een coöperatief proces voor waarbij de grondvergoedingen in gezamenlijkheid vastgesteld worden. Dit zal plaats vinden ná toewijzing van de locatie en acceptatie van het principeverzoek door de gemeente Nederweert.  
 Eneco heeft de ambitie om samen met de lokale coöperatie  het coöperatieve grondproces als volgt in te richten:  1.  Binnen het zoekgebied van de turbine locaties plus 500 meter zijn alle grondeigenaren geïnventariseerd. Om deze grondeigenaren financieel mee te laten profiteren bij realisatie van het windpark worden de gronden beschouwd als onderdeel van “het windmolenpark”. Eneco kiest voor een de complexbepaling afstand van 500 meter als invloedssfeer (binnen een straal van 5 keer de rotordiameter) een uniforme afstand die gehanteerd wordt over alle Eneco projecten, om consistent Community Engagement beleid te voeren.  2. Eneco heeft een model ontwikkeld waarin zowel de collectieve verdeling, alsook de individuele verdeling direct kan worden doorgerekend. Variabelen daarin zijn (tussen haakjes de daarbij betrokken categorie stakeholders): 

 Het totale bedrag beschikbaar voor vergoedingen: afhankelijk van de productie van windpark Frenkenbaan. Eneco hanteert hierbij een marktconform vergoedingsbeleid in lijn met de SDE ontwikkeling, het CE beleid en de NWEA gedragscode; 
 Aftrek van een bijdrage voor maatwerk ‘molenaarswoningen’. Dit zijn de woningen die formeel bij de inrichting van het windpark betrokken moeten worden. Eneco streeft ernaar om dit aantal zo klein mogelijk te houden; 
 Aftrek van een eventuele bijdrage aan de omgeving in zowel burenpakket als gebiedsfonds (grondeigenaren, omwonenden, bevoegd gezag); 
 Het totale aantal hectare dat voor vergoeding in aanmerking komt (grondeigenaren, bevoegd gezag); 
 De verdeling van het totale bedrag beschikbaar voor vergoedingen tussen gronden mét en gronden zónder een turbine (grondeigenaren, bevoegd gezag).  
 De verdeling van de bedragen beschikbaar voor vergoedingen voor de gronden en de variabelen daarvoor (grondeigenaren, bevoegd gezag): - Onderscheid in vergoeding naar eigenaar en/of oppervlakte - Onderscheid in vergoeding tussen bos- en akkerbouwgronden - Onderscheid in vergoeding van akkerbouwgronden op basis van de LTO normen voor vergoeding van gewassen;   De reeds gesloten grondcontracten worden in dit proces ingebracht. Deze contracten zijn op voorhand niet gesloten met het oog op de coöperatieve benadering.  

 Het proces zal door Eneco begeleid worden en opvolging zal door de afdeling Operations van Eneco worden gedaan. In het bestaande contractmanagementsysteem worden alle verplichtingen vastgelegd en alle stakeholders. De betrokken stakeholders zullen vooraf uitleg over het model en de methodiek krijgen, om gelijke informering en transparantie over de coöperatieve grondaanpak te borgen.  
 



 

7  

Eneco ziet deze aanpak als cruciaal element voor de creatie van lokaal draagvlak en de realisatie van duurzame energie-opwekking van iedereen in Nederweert. Tevens acht Eneco deze coöperatieve aanpak met zowel grondeigenaren als omwonenden in deze situatie gepast. Niet enkel de kenmerken en karakteristieken van de omgeving komen op deze wijze naar voren, maar ook krijgen de betrokkenen zelf de kans invloed uit te oefenen op de kenmerken van het windpark, de verdeling en de wijze waarop de omgeving op de langere termijn ontwikkeld zal gaan worden. Op deze wijze gaat de realisatie verder dan enkel het windpark, en draagt het proces bij aan de ontwikkeling van het gebied. Een dusdanige vorm van gebiedsontwikkeling, in coöperatieve samenspraak met de bewoners, ontwikkelt naar mening van Eneco het buitengebied in de gemeente Nederweert op duurzame wijze.  2. Bouwfase De bouwfase kent de volgende onderdelen: 1. Aanbesteding en selectie leveranciers 
2. Uitvoering en Toezicht  
3. Commissioning en Hand-over 

Aangezien de selectie van de locatie nog door de gemeente Nederweert bevestigd zal moeten worden, en de bouwfase nog van start zal moeten gaan, is actieve betrokkenheid van de omgeving nog niet opgestart. Wel is het de bedoeling van Eneco om, conform het CE en communicatieplan in de Bijlagen de verschillende stakeholders planmatig te betrekken bij alle activiteiten in de Bouwfase. Omdat dit generieke Eneco uitgangspunten zijn, zijn deze uitgangspunten wel reeds als zodanig besproken met de stakeholders die gesproken zijn.  3. Beheerfase (Operatie) De operationele fase kent de volgende onderdelen: 1. De opening van het windpark 
2. Operatie en Onderhoud (O&O) 
3. Monitoring van afspraken, verplichtingen en verslaglegging 
4. Governance 

Goed buurmanschap vraagt om maatwerk. Dus wordt er voorafgaand aan de beheerfase geïnventariseerd waar behoefte aan is in de omgeving, op basis van deze behoefte wordt er een op maat gemaakt plan voor de beheerfase gemaakt. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld. De sitemanager is tijdens de operationele fase het eerste aanspreekpunt voor de directe omgeving. We stellen hem/haar dan ook persoonlijk voor aan de directe omgeving. Vanuit ervaring weten we dat met name in de eerste periode na oplevering van een windpark er veel vragen zijn. Daarom zal er tijdens deze periode extra aandacht zijn voor de directe omgeving, bijvoorbeeld door open avonden waarop vragen gesteld kunnen worden. Eneco stelt tevens een klankbordgroep in, die namens de omgeving gesprekspartner is. Daarnaast zal er directe verbinding zijn met de omwonendenraad die het bedrag beheert dat ten goede komt aan de omgeving (zie hoofdstuk 3 Baten voor de omgeving).  4. Deconstructiefase Aangezien deze fase nog niet aan de orde is, is actieve betrokkenheid van de omgeving bij deze fase nog niet besproken. Te zijner tijd zal dit opgestart worden in overleg met de omgeving en andere stakeholders. Vanzelfsprekend zal de informatievoorziening zorgvuldig worden uitgevoerd. 
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3. Baten voor de Omgeving (in € en kWh) 
 Eneco streeft ernaar op basis van gelijkwaardigheid met een coöperatie het Windpark Frenkenbaan te realiseren waarbij het aandeel coöperatieve ontwikkeling 50% zal bedragen.   Afhankelijk van de inbreng van kapitaal en de gekozen financieringsconstructies, vloeit tot ruim 50% van het financiële rendement en 100% van de opgewekte elektriciteit terug naar de Nederweertse samenleving. Deze percentages, en de deelstromen die daaraan bijdragen, worden hieronder toegelicht.  De baten in Euro’s en Kilowattuur van windmolenpark Frenkenbaan voor de gemeenschap zijn onder te verdelen naar de volgende onderdelen: 

  Bedrag voor de omgeving Eneco volgt de NWEA gedragscode en keert jaarlijks vanuit het windpark een bedrag uit dat kan oplopen tot €10.000 per jaar. Het bedrag wordt betaald aan een op te richten organisatie  die het bedrag zal beheren en besteden. Dit is een rol die de coöperatie ook kan vervullen.  In samenwerking met deze organisatie wordt bepaald waaraan het bedrag besteed kan worden. Eneco heeft op voorhand geen grote of beperkende eisen ten aanzien van de doelen. Wel dienen ze in verhouding te staan tot het duurzame energie initiatief en maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen.   Investering: rente en/of dividend Deze inkomstenstromen vormen de financiële baten van het project. Eneco gaat ervan uit dat de coöperatie met de leden uit de Nederweertse samenleving zullen investeren in het project. Deze investeringsruimte aan de bewoners en eigenaren in Nederweert zal geboden worden naast de Vreemd Vermogen financiering die bij één of meerdere banken betrokken zal worden door middel van Projectfinanciering.  Deze lokale investering kan zowel als Eigen Vermogen of als Vreemd Vermogen. Afhankelijk van het risicoprofiel van het project zal het rendement op deze vermogensdelen worden bepaald. In principe geldt dat Eigen Vermogen een hoger risico kent dan Vreemd Vermogen en daardoor een hoger rendement. Met slimme financieringsconstructies kunnen de rendementen verhoogd worden. Eneco kan met haar expertise en middelen bijdragen aan de optimalisatie.  Een eenvoudig rekenvoorbeeld kan duidelijkheid geven:  Belangrijkste variabelen project CAPEX:        € 18,0 miljoen Bankfinanciering (80%):     € 14,4 miljoen Eigen Vermogen:     €   3,6 miljoen 
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   Rendement voor Nederweertse samenleving (scenario I) Eigen vermogen (100% deel coöperatie   € 1,8 miljoen Verwacht jaarlijkse rendement (~10%)   € 180.000  Rendement voor Nederweertse samenleving (scenario II) Eigen vermogen (50% van deel coöperatie)  € 0,9 miljoen Crowdfunding (50% achtergestelde lening @6%) € 0,9 miljoen Verwacht jaarlijks rendement Crowdfunders  €   54.000 Verwacht jaarlijkse rendement EV (~14%)  € 126.000   Ontwikkelkosten van de coöperatie Voor het daadwerkelijk realiseren van het windproject is risicodragend ontwikkelkapitaal nodig. Eneco is gewend om ca. 3% van de totale CAPEX uit te geven aan ontwikkelkosten. Dit is risicodragend kapitaal. Het is immers tot aan de definitieve investeringsbeslissing niet duidelijk of het project echt tegen de verwachte kosten en opbrengsten gerealiseerd kan worden. Dat betekent dat de komende jaren – in aansluiting op bovenstaand rekenvoorbeeld -  € 450.000 * 50% = €225.000 door de participanten gedragen moeten worden. Eneco is bereid dit bedrag te financieren en tegen een vaste vergoeding terug te ontvangen bij de bouw van het project. Dit voorkomt een vroegtijdige investering en een mogelijk verlies als het project onverhoopt niet tot stand komt.  Grondvergoedingen De grondvergoedingen in het gebied van Windpark Frenkenbaan, zullen worden bepaald zoals beschreven in het coöperatieve grondproces. Hierbij komen de grondvergoedingen, de maatwerkoplossingen voor molenaarswoning(en), en de bedragen voor omwonenden aan de orde. Voor de grondvergoedingen gaat Eneco uit van een integraal bedrag van € 100.000,-  Aanbestedingen Daarnaast zullen in de aanbestedingen van de werken van het windpark, in het bijzonder lokale ondernemingen mee worden genomen. De investering die gepaard gaat met die werken zal op die manier direct terugstromen in de samenleving van Nederweert. Een voorbeeld hiervan is de recente gunning van alle civiele BOP-werkzaamheden aan een lokale aannemer bij Eneco Windpark Vianen, een opdracht van meerdere honderdduizenden euro’s..   Omdat het type turbine op dit moment nog niet gekozen is en de opbrengsten per jaar kunnen verschillen, zijn enkel indicatieve bedragen te noemen. Eneco acht een rendement tussen de 5% en 10% op Eigen Vermogen (IRR) voor windpark Frenkenbaan echter zeker haalbaar. In de hieronder opgenomen tabel zijn bovengenoemde opties weergegeven voor windpark Frenkenbaan daarom uiterst conservatief weergegeven met een rendement van 5%.  
totale CAPEX (op basis van aangenomen 1,5mln/MW)  €                 18.000.000,00  
EV Coöperatie (20% van  CAPEX à € 18 mln * 50%)  €                   1.800.000,00  
jaarlijks rendement EV Coöperatie (bij 10% project IRR)  €                      180.000,00  
Omgevingsfonds NWEA (indicatief)  €                         10.000,00  
Grondvergoedingen (indicatief)  €                      100.000,00  
burenpakket (indicatief, excl. eenmalige betalingen)  €                        16.000,00  
Bedrag voor Nederweertse samenleving (per jaar, indicatief)  €                      306.000,00  
Totaalbedrag Nederweertse gemeenschap 15 jaar (indicatief)  €                   4.590.000,00 
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Daarnaast biedt samenwerking met Eneco financiële voordelen voor wat betreft de kosten en CAPEX. Eneco heeft ervaring in het aanbesteden van reeds meer dan €1,2 miljard aan windturbines en civiele werken. Een theoretische besparing op CAPEX van 5% levert de Nederweertse samenleving al snel een bedrag op van € 450.000 op (ofwel 25% van de EV behoefte van de coöperatie). Deze voordelen strekken zich ook uit over de gehele looptijd, bijvoorbeeld voor Beheer en Onderhoud (O&M) en deconstructie. Additioneel voordeel is het netwerk van Eneco. Door de goede relaties met de fabrikanten van turbines en toeleveranciers in staat om additionele contractuele- en prijsvoordelen te realiseren. Door de aanbesteding van het park als geheel te doen (en dus een samenwerking op basis van aandeelhouderschap), wordt een meer rendabele business case gecreëerd voor alle partijen. Hierdoor is de kapitaalbehoefte lager, en stroomt meer rendement naar de coöperatie - en daarmee naar de Nederweertse gemeenschap. Omdat de scenario’s hierboven conservatief zijn weergegeven, is dit een additioneel voordeel: dit voordeel komt nog niet terug in bovenstaande tabel.  Uiteraard hebben de leden van de coöperatie (via de ALV) zeggenschap over de realisatie en verdeling van de financiële opbrengsten voor het coöperatieve deel van het Windpark Frenkenbaan.   Baten voor de omgeving uit de opgewekte elektriciteit Eneco zal met de coöperatie de opbrengsten van het park in kilowattuur (‘kWh’) zoveel mogelijk in Nederweert afzetten bij de aanwezige zakelijke klanten en het consumentenportfolio. Dat biedt ook mogelijkheden voor:  - De levering van groene stroom uit windmolenpark Frenkenbaan, onder meer aan de participanten van de coöperatie. Eneco (of een aan Eneco gelieerde partner) verzorgt alle noodzakelijke activiteiten voor het windpark, en zorgt voor flexibiliteit in volume en de volledige afhandeling. Hierdoor vloeien de stroom van het windmolenpark maximaal terug en draagt zo maximaal bij aan de maatschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen van Nederweert.  - De toekenning van Garanties van Oorsprong (GvO’s) aan alle bovengenoemde leveringen in Nederweert. Hieraan zal Eneco uitvoering geven. Hierdoor komt de opwek van duurzame elektriciteit ten goede van de verduurzamingsdoelstellingen van de gemeente Nederweert.  - Aanvullende energiebesparing en bewustwording. Eneco zal samen met de coöperatie haar producten inzetten voor de verdergaande verduurzaming van Nederweert om het verduurzamingseffect van Windpark Frenkenbaan verder uit te bouwen. Aanvullende duurzaamheids- en besparingsproposities zijn een slimme thermostaat Toon, energie-opslag (bij het windpark of decentraal door Crowdnett en Tesla Powerwall), slim laden van elektrisch vervoer (door Jedlix) en slimme Openbare Verlichting (door Luminext). Dit zal verduurzaming, grotere bewustwording en energiebesparing opleveren.  - Aanvullende duurzame energie opwekking door middel van een zonnepark in het complex van windpark Frenkenbaan (eventueel in combinatie met de hierboven genoemde opslag mogelijkheden). Eén van de betrokken grondeigenaren is reeds in gesprek met Eneco om in combinatie met het windpark ook een weide met zonnepanelen aan te leggen, waarbij van dezelfde netaansluiting gebruik zal worden gemaakt. De huidige verkenning betreft een zonnepark van 2,5 MWp, wat verder opgeschaald zou kunnen worden. Juist deze combinatie van zon en wind levert een aantrekkelijk voordeel op in aansluiting en leveringsprofiel. Ook deze opwekking door zonne-energie zal coöperatief ontwikkeld worden voor de samenleving in Nederweert. Op deze wijze wordt door Eneco, de coöperatie en de gemeente Nederweert met windpark Frenkenbaan een vliegwiel-effect gerealiseerd: een zogenaamd ‘revolving fund’.  - Ook heeft één de betrokken grondeigenaar aangegeven dat, indien er een molen op zijn grond wordt geplaatst, hij wil dat alle opbrengsten van die molen na 15 jaar ten goede zullen komen 
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aan de minima in de Nederweertse gemeenschap. Eneco geeft graag uitvoering aan deze unieke manier om de minima in Nederweert te ondersteunen.  Concluderend kan gesteld worden dat in de voorkeursoptie tot ruim 50% van het rendement van het windpark Frenkenbaan terugvloeit in de Nederweertse maatschappij – indien gewenst, zelfs tegen een gereduceerde investeringsnoodzaak. Voor de opgewekte elektriciteit geldt zelfs dat tot 100% van de duurzaam en lokaal opgewekte stroom (wind én eventueel zonne-energie) naar de burgers, het bedrijfsleven en de instellingen in Nederweert kan gaan. 
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4. Landschap 
 De posities voor Windpark Frenkenbaan zijn geselecteerd in overeenstemming met de kenmerkende kwaliteiten van het landschap, na bestudering van de volgende stukken: - Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (inclusief MER-onderzoek, Passende Beoordeling en      bijbehorende uitsluitingen en voorkeursgebieden voor de plaatsing van windmolens); - Het “Landschapskader Noord en Midden Limburg”;  - Het “Landschapsadvies Windenergie Limburg”; - Het “Bestemmingsplan Buitengebied Nederweert” en  - De “Landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid” van bureau Veenenbos en Bosch.  Deze documenten gaven een stevige basis voor het onderzoeken van de beste opstelling voor Windpark Frenkenbaan.   Om tot de beste opstelling voor Windpark Frenkenbaan te komen, is het gebied ook aan de hand van de ‘bouwstenen van landschappelijke kwaliteit’ uit het Landschapskader (de zogenaamde ‘lagenstructuur’) geanalyseerd: 1. Natuurlijk Fundament (Reliëf, bodem en Water) 

Geomorfologie, bodem, waterhuishouding, natuur, landschap en cultuurhistorie. 
2. Gebruik en patroon in de tijd (netwerken) 

infrastructuur van wegen en vaarwegen, leidingen 
3. Ruimte – massa huidige situatie (visueel-ruimtelijk) 

Ruimtelijk (ruimtelijke opbouw, type bebouwing en beeldkwaliteit) en functioneel gebruik 
(akkerbouw, veeteelt, wonen, natuur en recreëren) 

Tenslotte zijn de belevingswaarde van het landschap en de feedback van het windpanel van de gemeente Nederweert door Eneco meegenomen.  
De uitgangspunten voor windpark Frenkenbaan waren daarbij :  

 Een goede landschappelijke, planologische en ruimtelijke inpassing (archeologie, vrijwaringsgebieden, woningen, beekdalen, natuurgebieden); 
 De afstemming met de lijnelementen van het landschap (verkaveling, Frenkenbaan, overige wegen, kanaal en aanwezige groenstructuren); 
 De wettelijke eisen (externe veiligheid, geluidscontouren, slagschaduw, radar); 
 De wensen en voorschriften van de gemeente Nederweert (o.a. lijnopstelling, minimaal 4 turbines); 
 Een optimale windopstelling binnen de geschetste kaders (interferentie, zogeffecten).  Natuurlijk Fundament (Reliëf, bodem en Water) De locatie Frenkenbaan kent als ondergrond dekzandruggen en dekzandvlaktes. Historisch waren deze gronden nat. In de nabijheid (voornamelijk ten zuiden, maar beperkt ook ten westen van Windpark Frenkenbaan) bevinden zich oude bouw-en graslanden en kampen, bijvoorbeeld bij de kern Horick. Direct aan de noordzijde van Windpark Frenkenbaan liggen ontgonnen veenvlaktes en veenontginningen die verder naar het noordwesten overgaan in restveenvlaktes die horen bij De Grote Peel.   De Frenkenbaan kruist na de verdraaiing aan de noordzijde in de veenontginningen ook een beek (de Aa). Het dichtstbijzijnde historische beekdal ligt echter aan de oostkant van de kern Horickheide. Aan de andere zijde van de Zuid-Willemsvaart ligt ten noordwesten ook een historisch beekdal, maar daar kennen de gronden ter hoogte van Windpark Frenkenbaan eerder een droog karakter. Er is echter geen invloed daarvan in het gebied van Windpark Frenkenbaan, hoewel dat beekdal ook aardkundige (archeologische) waarden kent.  
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Gebruik en patroon in de tijd (netwerken) Conform het “Landschapskader Noord en Midden Limburg” kent dit gebied van natte heideontginningsgronden voornamelijk “rechte wegen met daarlangs bomenrijen, en losse boerderijen met open tussenruimten (en erfbeplanting) die soms verworden tot lintbebouwing”. Deze historische patronen van ontginning voeren in het gebied van Windpark Frenkenbaan nog steeds de boventoon. De maatvoering van het raamwerk is bij deze jongere, natte ontginningen grofmazig. Daarnaast is er een sterke afscheiding door de dominante aanwezigheid van de Zuid-Willemsvaart.  Wel is het zo, dat de ontginning van de gronden rondom De Grote Peel, historisch gezien een andere oriëntatie kennen: ontginning heeft daar in een rondtrekkende beweging De Grote Peel te hebben plaatsgevonden. Op de locatie van windpark Frenkenbaan komt dit tot uiting door de verdraaiing van de Frenkenbaan (en andere wegen) naar noordoostelijk. Dit markeert, weliswaar op enige afstand, ook het onderscheid tussen het grootschalige cultuurlandschap nabij de Frenkenbaan en het beschermde natuurlandschap rondom De Grote Peel. Door windpark Frenkenbaan ten zuiden van deze verdraaiing te positioneren, wordt deze overgang in cultuurhistorie, landschap en verkaveling versterkt.  Windpark Frenkenbaan kan de openheid en grootsheid van het cultuurlandschap ter plaatse versterken. Omdat windpark Frenkenbaan de dominante oriëntatie van de Frenkenbaan ter plaatse volgt, maar tevens aansluit bij de oriëntatie van de Eindhovensebaan en de Zuid-Willemsvaart, dienen de aanbevelingen van het Landschapskader voor de ontwikkeling van het grootschalige karakter van de natte ontginningen op zandgronden bij de ontwikkeling van een windpark aan de Frenkenbaan in acht genomen te worden. Een belangrijk voorbeeld dat daartoe wordt benoemd, is het gebruik van transparante bomenrijen. In de ontwikkelingsvisie wordt daarbij aangegeven dat naast openheid ook een zekere groene verdichting rond bebouwing wenselijk is om de grootschalige landbouwbedrijven niet te dominant het totale beeld te laten bepalen.  Eneco is van mening dat soortgelijke laanbeplanting langs de Frenkenbaan ten noorden van de kruising met Zuidhoeveweg met eenzelfde regelmaat gerealiseerd dient te worden, met eenzelfde vorm van transparantie als reeds aanwezig langs de meer zuidelijke Frenkenbaan. De transparantie van deze bomenrij is minder dan de transparantie van de bomenrij aan de Zuidhoeveweg, en kan de recente realisatie van grootschalige landbouwbedrijven aan de Eindhovensebaan minder beeldbepalend doen zijn.  Bovendien zijn oriëntatie en importantie van de geasfalteerde Frenkenbaan dominant aan de met grind bestorte Zuidhoeveweg. Door de beplantingssoort, omvang en transparantie van de Frenkenbaan te volgen benadrukt de beplanting op deze wijze de groenstructuur en de lokale natuurwaarden, terwijl het zicht op de landbouwgronden behouden blijft. Doordat de transparantie van de bomenrij langs de Zuidhoeveweg voldoende is, is kruising van de ondergeschikte groenstructuur langs de Zuidhoeveweg niet verstorend op het landschap.   Ook zal, waar wenselijk, gekeken worden naar erfbeplanting om het onderscheid van de onregelmatiger en kleinschaliger karakter van de oude bouw-en graslanden en kampen, zoals bijvoorbeeld bij de kern Horick, te markeren. Op deze wijze zullen zowel de openheid en de grootschalige transparante netwerken worden versterkt, terwijl waar nodig onderscheid wordt gecreëerd ten opzichte van kleinere of meer onregelmatige verkaveling. Tevens kan erfbeplanting, in lijn met de beoogde kwaliteitsimpuls voor het landschap, langs het Ommelpad gestimuleerd worden.   Hieronder is de locatie van windpark Frenkenbaan weergegeven door middel van een blauwe pijl, in oranje de belangrijkste cultuurhistorische verkavelingslijnen ofwel de infrastructurele netwerklijnen aangegeven.      
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 Ruimtelijke inpassing van lijnopstelling Frenkenbaan  Ruimte – massa huidige situatie (visueel-ruimtelijk) De openheid in combinatie met het rechtlijnige karakter van de aanwezige beplanting, sloten en wegenpatroon is het belangrijkste visueel-ruimtelijke kenmerk. Aan de Frenkenbaan komen deze karakteristieken sterk terug. In het gebied van windpark Frenkenbaan zijn voornamelijk de functies landbouw, recreatie en andere bedrijfsvoering aanwezig. Het gebied heeft voornamelijk een agrarische en extensieve functie: de meeste agrarische bedrijven zijn hokdier- en akkerbouw bedrijven. Massieve elementen die in de directe omgeving aanwezig zijn, zijn met name de grootschalige stallencomplexen en bedrijfsruimtes. Ten zuidwesten van windpark Frenkenbaan, nabij de Zuid-Willemsvaart, is een stevig industrieterrein waar ook tuinbouwkassen zijn. Ten zuidoosten, in buurtschap ‘De Nieuwe Hoeven’ zijn een aantal grootschalige stallen en auto-sloopbedrijven gevestigd. Aan de oost- en noordoostzijde zijn voornamelijk losstaande boerderijen aanwezig.   Sommige van bovengenoemde elementen in het landschap kunnen als verommeling worden gezien:  een toename van niet in het landschap passende variatie, in combinatie met een gebrek aan samenhang en maatvoering. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die functioneel betrokken zijn bij het landschap menselijk ingrijpen in het landschap, zoals windturbines, niet als storend ervaren. Ze hebben een zogenaamd “functioneel beeld” van natuur en landschap. Juist niet-functioneel betrokkenen (bijvoorbeeld door recreatie), zien het landschap vaak als consumptie-ruimte: “landschapsheerlijkheid”. Voorbeelden van objecten die in het gebied van windpark Frenkenbaan als verrommeling kunnen worden gezien zijn het industrieterrein, de kassencomplexen, de grootschalige stallencomplexen en de auto-sloopbedrijven. Hieronder is een afbeelding opgenomen waarin dit is weergegeven:  
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  De veenontginningen aan de noordzijde maken deel uit van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur), net als de restveengronden. De Grote Peel is uiteraard een Nationaal Park en Natura 2000-gebied. Enkel de restveengronden van De Grote Peel zijn nadrukkelijk aangewezen als uitsluitingsgebieden voor windenergie, terwijl de veenontginningen niet tot de voorkeursgebieden behoren. Wel wordt voor de kwaliteitsimpuls van het landschap aangegeven dat zowel De Grote Peel als de omliggende veen-ontginningsgronden  open gehouden dienen te worden. De gekozen locatie van Windpark Frenkenbaan houdt hier rekening mee: Windpark Frenkenbaan bevindt zich volledig in de voorkeursgebieden van het POL, maar buiten de open te houden gebieden en het Nationaal Natuur Netwerk, de goud- zilver- en bronsgroene natuurzones.  Het gebied ten oosten van de Frenkenbaan wordt als open en onbebouwd beschreven, terwijl ten westen van de Frenkenbaan een halfopen ruimte bestaat door groen met verspreide gebouwen en verspreide woonobjecten. Het Landschapskader geeft aan dat “lintachtige bebouwing en clusters binnen de natte heideontginning […] en dat niet historiserend […]bouwen” de voorkeur heeft binnen natte en open jonge ontginningen. De locatie van Windpark Frenkenbaan ligt in de natte open, jonge ontginningen: bij uitstek een gebied waar het functioneel en pragmatisch gebruik van de ruimte en ondergrond de boventoon voert en heeft gevoerd. Om de visueel-ruimtelijke kenmerken te versterken worden in het ‘Landschapskader Noord en Midden Limburg’ onder meer  “het versterken van het grootschalig transparante netwerk” voor natte ontginningsgronden onderscheiden. Het opwekken van duurzame energie is een nieuwe functie, die het de grootsheid van het landschap versterkt, het transparante netwerk benadrukt en past in de landschappelijke voorwaarden.   Bekeken alternatieven  Eneco heeft verschillende mogelijkheden voor de plaatsing en inrichting van het Windpark Frenkenbaan bekeken. Het windpanel van de gemeente Nederweert heeft de mogelijkheid tot verplaatsing naar het westen, tussen de Eindhovenseweg oostelijke zijde van de Frenkenbaan aangegeven. Ook heeft Eneco serieus gekeken naar een meer noordelijke plaatsing. 
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De ruimte ten oosten van de Frenkenbaan wordt in het Landschapskader als open en onbebouwd beschreven, terwijl ten westen van de Frenkenbaan een halfopen ruimte bestaat door ‘groen met verspreide gebouwen’. Een verplaatsing lijkt dus niet in lijn met de voorkeur voor de open jonge ontginningen, waar de grootsheid benadrukt kan worden. Daarnaast lijkt verplaatsing niet wenselijk, doordat de afstand tot een aantal woonobjecten op die manier afneemt. Daardoor zullen meer woonobjecten in of tegen de 47 Lden geluidscontour vallen (zes woonobjecten en twee bedrijfspanden binnen een afstand van 400 meter)1. Omdat de slagschaduwcontouren door Eneco zullen worden afgeregeld tot 30 minuten per jaar, middels een stilstandregime, is slagschaduw hierbij minder van belang.  De kruising van de Zuidhoeveweg is landschappelijk gezien een aandachtspunt. De transparantie van de aanwezige bomenrijen is echter aan de oost- en westzijde van de Frenkenbaan vergelijkbaar: beide zijn nabij de Frenkenbaan niet consistent.  Ten noorden van windpark Frenkenbaan is sprake van bronsgroene natuurzone. 

  Voor Eneco is het echter bovenal belangrijk om te kunnen rekenen op voldoende draagvlak. Het bepalen van de definitieve variant(en) dient naar mening van Eneco daarom gezamenlijk met de omgeving bepaald te worden, op basis van vastgestelde criteria voor de keuze. Daarom licht Eneco hier drie alternatieven toe binnen haar zoekgebied (rode ellips) - op basis van de Landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid:  1. Gekozen plaatsingsvariant Eneco (blauw) 
Voordelen: Plaatsing in grootschalige, open jonge ontginningen (Bouwsteen 1), lijnopstelling 
van 4 turbines met heldere ritmiek (Bouwsteen 2), gepaste afstand tussen opstellingen 
onderling (Bouwsteen 3), Turbineopstelling werkt landschapsversterkend (Bouwsteen 4); 
Nadelen: turbineopstelling kruist landschappelijke structuren: bomenrij Zuidhoeveweg 
(bouwsteen 5). 

 
2. Westelijke plaatsingsvariant (oranje) 
Voordelen: lijnopstelling van 4 of 5 turbines met heldere ritmiek (Bouwsteen 2), gepaste 
afstand tussen opstellingen onderling (Bouwsteen 3), Turbineopstelling is 
landschapsversterkend (Bouwsteen 4); 

                                                 
1 Op kaart 3 van het Landschapskader NML lijken een aantal woonobjecten niet als woonobject gemarkeerd 
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Nadelen: Plaatsing in halfopen jonge ontginningen in nabijheid van additionele woonobjecten 
(Bouwsteen 1), turbineopstelling kruist landschappelijke structuren: bomenrijen 
Zwarteboordweg (bouwsteen 5). 

 
3. Noordelijke plaatsingsvariant (rood) 
Voordelen: Plaatsing in grootschalige, open jonge ontginningen (Bouwsteen 1) ), lijnopstelling 
van 4 turbines met heldere ritmiek (Bouwsteen 2), gepaste afstand tussen opstellingen 
onderling (Bouwsteen 3); 
Nadelen: turbineopstelling is niet landschapsversterkend door minder duidelijke relatie met 
infrastructurele lijnen en plaatsing in NNN(Bouwsteen 4), turbineopstelling kruist 
landschappelijke structuren: bomenrijen Zwarteboordweg (bouwsteen 5); 

Eneco acht plaatsing van windpark Frenkenbaan aan de oostzijde van de dominante infra- en groenstructuur (de Frenkenbaan met bijbehorende bomenrij) het meest wenselijk. In combinatie met verdere versterking van de groenstructuur (door de bomenrij door te trekken ten noorden van de Zuidhoveweg), werkt de opstelling landschapsversterkend terwijl de afstand tot woonobjecten optimaal kan worden gehouden.  Eneco zal de opstelling in de communicatie naar de omgeving visueel inzichtelijk maken. In het verleden heeft Eneco daar verschillende manieren voor gebruikt. Hierbij is onder andere gebruik een aantal keer gemaakt van Google Earth, compositie foto’s, filmimpressies en interactieve 3D animaties. Google Earth en compositie foto’s zullen in geval ingezet worden. Afhankelijk van kosten, baten en noodzaak zullen een film impressie en 3D animatie (door middel van de Tygron Engine) worden overwogen.  

 Windpark Frenkenbaan gezien vanaf de Eindhovenseweg      
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BIJLAGE 1: Locaties van de Turbines 
 De RD-coördinaten van de turbineposities van Windpark Frenkenbaan zijn hieronder opgenomen. Eneco wil benadrukken dat deze coördinaten indicatief zijn. Enerzijds omdat Eneco windpark Frenkenbaan als een gebiedsontwikkeling ziet. Anderzijds omdat Eneco in gezamenlijkheid met de coöperatie, de omgeving en de andere stakeholders, de exacte positionering van de turbines samen in het proces definitief wil bepalen.   De indicatieve RD-coördinaten van de turbineposities van Windpark Frenkenbaan luiden als volgt: 

X (east)  Y (north)  Z 
181260 370467 26,8 
181228 370046 26,3 
181195 369625 27,4 
181162 369205 26,8 
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 Bijlage 2:  SOM Matrix (stakeholder-, krachtenveld- en omgevingsthema’s analyse) 
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Bijlage 3: Communicatie en actieve rol voor de Omgeving  
 Het Community Engagementbeleid van Eneco wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde afdeling binnen Eneco Generation & Storage. Deze afdeling ondersteunt alle Eneco projecten én onze partners waardoor een afgestemd, integraal verhaal kan worden uitgedragen door de gemeente, Eneco en de projectpartners zoals de coöperatie.   Daarbij streeft Eneco naar “Goed Buurmanschap”: we streven ernaar dat de omwonenden aan het einde van de looptijd van het windpark aangeven dat we welkom zijn voor een nieuw project. Daarvoor is de relatie met de omgeving essentieel. Eneco ziet het bouwen aan een duurzame relatie met de omgeving en stakeholders als cruciaal in projectontwikkeling, maar ook tijdens de bouw- en beheerfase. Kernbegrippen daarbij zijn voor Eneco wederzijds begrip, wederzijds respect, faire transparante en consistente afspraken én de bereidwilligheid om voor een lange termijn betrokkenheid te gaan.  

 

 
Het Community Engagementbeleid van Eneco geeft daar invulling aan door de omgeving en de direct omwonenden binnen een straal van 500 respectievelijk 1000 meter van de windturbines te betrekken bij het windpark. Eneco bepaalt in overleg met partners en de omgeving de vaststelling van deze afstanden. Met de omwonenden, grondeigenaren en bedrijfseigenaren binnen en straal van 1000 meter gaat Eneco altijd in gesprek. De inzet daarbij is meervoudig: het bouwen aan de relatie, de betrokkenen mee laten praten over de ruimtelijke ontwikkeling van het park én het bespreken van de eigen betrokkenheid.   Eneco beschouwd de ontwikkelingen in Midden-Limburg als nog in de Beleidsvormingsfase. Het aangaan van dergelijke gesprekken achten wij passend nadat een (eerste) selectie voor (potentiële) planlocaties gemaakt is door de gemeente, het bevoegd gezag.  Inhoudelijk volgt het Eneco Community Engagementbeleid de volgende uitgangspunten:  A. Binnen de 500 meter afstand tot de turbines van het windpark: 

- Er is geen tot minimale actieve weerstand tegen de komst van het park bij bewoners binnen 
500 meter  

- Voor elke woning voldoen we aan de wettelijke geluidsnorm  
- We regelen planschade vooraf: vóór vergunningsaanvraag, 100% betaling bij start bouw  
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- We bieden de omwonenden binnen 500 meter het BurenPakket aan  
o Eenmalig bedrag om hinder te verminderen: bomen/suskasten/lagere Lden-norm 

dan de wettelijke norm voor het parkontwerp/uitzetstrippenkaart,  collectief of 
individueel 

o Daarnaast 10 jaar lang een jaarlijks bedrag, gekoppeld aan de woning (financiële 
participatie met rendement of verduurzamen energievoorziening bijv.Toon, 
laadpalen, zonnepanelen korting energienota etc. met jaarlijkse keuze) 

- We regelen het stilstandregime voor slagschaduw in naar max. 30 minuten per jaar 
slagschaduwhinder voor objecten met een verblijfsfunctie. 

- Eneco gaat persoonlijk met de omgeving in gesprek over hoe we met elkaar omgaan en op 
welke manier het windpark acceptabel is (idealiter gebeurt dit door het uitoefenen van 
invloed op het projectplan met randvoorwaarden) en door samen een participatieplan incl. 
producten (fonds, obligaties) en participatieproces (hoe en wanneer geïnformeerd, 
rolverdeling, klankbordgroep). 

- We laten mensen persoonlijk kennis maken met windenergie zodat zij ondersteund worden 
om hun mening te vormen.  

B.  Tussen 500 en 1000 meter afstand tot de turbines van het windpark: 
- Regel planschade vooraf  voor vergunningsaanvraag 
- We regelen het stilstandregime voor slagschaduw in naar max. 30 minuten per jaar 

slagschaduwhinder voor objecten met een verblijfsfunctie. 
- We nodigen de omgeving uit om zich aan te melden voor de ontwikkeltafel om betrokken te 

worden bij de ontwikkeling van een windpark 
- We gaan met VIP stakeholders (pos en neg) en afvaardiging betrokken bewoners in gesprek 

aan de ontwikkeltafel over het projectplan. 
C. Boven de 1000 meter afstand tot de turbines van het windpark: 
- Inwoners van de betreffende gemeente krijgen tijdens de bouw van het windpark een 

aanbod voor een participatieproduct met een voordeel voor de omgeving. 
- Verdere lokale producten met korting voor inwoners van de betreffende gemeente worden 

momenteel verkend. 
Eneco gelooft dat een goede relatie met onze omgeving (onze buren) voor wederzijds vertrouwen en betere resultaten zorgt. Hierbij past een zorgvuldige inpassing van de projecten in de vaak landelijke gebieden. Daarom stellen wij het bouwen aan een duurzame relatie bij projectontwikkeling centraal. Daarbij is communicatie een sleutelfactor. De communicatie zal uiteraard voortdurend en voorafgaand worden afgestemd met de gemeente en partners. Eneco zal als initiatiefnemer leidend zijn in de projectcommunicatie richting de omgeving. In het geval van samenwerking betrekken we voor de communicatie echter bij voorkeur zoveel mogelijk de lokale coöperatie als mede-initiatiefnemer. Het is mogelijk dat Eneco daarin een ondersteunende rol vervult waarbij we kennis, ervaring en kunde inbrengen. Op die wijze kunnen we gezamenlijk met partners en bevoegd gezag vorm aan het project geven, verbeterpunten bespreken en afspraken maken over hoe we elkaar informeren.  Eneco bouwt bewust ruimte in haar projecten in, om te luisteren naar de omgeving. Wij bepleiten het opstellen van een gezamenlijk communicatieplan en een gezamenlijk met de omgeving op te stellen participatieplan. Zowel de informele als formele procedures zijn uitstekende instrumenten 



 

23  

om alle belangen goed mee te nemen, af te wegen en de omgeving te betrekken. Graag zouden wij samen met de gemeente, de provincie en de belanghebbenden een participatieplan opstellen, zodat in het vervolgtraject een goede borging is van de procesparticipatie van de omgeving. Een concreet voorbeeld van procesparticipatie uit de praktijk is Eneco Windpark Spuisluis, waarbij een afvaardiging van de omgeving medeonderzoeker is en mede bepaald heeft welke onderzoeksvraag er was, welk bureau dat ging uitvoeren en de concept rapporten meeleest voor finale publicatie. 
  Windpark Frenkenbaan  De betrokkenheid bij het Windpark Frenkenbaan wordt ingericht per fase. In elke fase wordt de communicatie en de betrokkenheid voor de desbetreffende stakeholders afgestemd. Daarbij zullen stakeholders geïnformeerd worden, geconsulteerd worden, ad-hoc betrokken worden, structureel betrokken worden, kan hun instemming vereist zijn (consensus) of kan vanuit het mede-eigenaarschap van de stakeholder de betrokkenheid en communicatie worden ingericht.   Eneco heeft in het verleden verschillende manieren gebruikt om turbine-opstellingen visueel inzichtelijk te maken voor de omgeving. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van Google Earth, compositie foto’s, filmimpressies en interactieve 3D animaties. Google Earth en compositie foto’s zullen in geval ingezet worden. Gezien de kosten, baten en noodzaak zullen een film impressie en 3D animatie met terughoudendheid worden overwogen.  Hieronder wordt de betrokkenheid en de wijze van communiceren per fase uiteen gezet.  Fase 1: De Ontwikkelfase In deze fase is er sprake van Informeren, Consulteren, Structureel Betrokken en Consensus. Via de coöperatie zal er tevens mede-eigenaarschap (voor in de operationele fase) ingericht worden.  Informeren In deze eerste fase worden de partijen in het gebied geïnformeerd over de plannen van Windpark Frenkenbaan. Enerzijds door gesprekken in kleine groepen of bilateraal, anderzijds door inspraak op openbare bijeenkomsten en fysieke en digitale nieuwsbrieven. Tevens wordt een website opgezet met informatie over de ontwikkeling van Windpark Frenkenbaan. Daar worden de digitale nieuwsbrief, een telefoonnummer en een contactformulier ingericht waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Bij ontwikkelingen rondom het project informeren we pro-actief de bewoners binnen een straal van 1 kilometer én de lokale media. Er worden openbare informatie-avonden gepland voor bewoners/grondeigenaren en andere belanghebbenden.  Consulteren Eneco zal het initiatief nemen om te komen tot een omwonendenraad, die als representatief orgaan van de omwonenden geconsulteerd zal worden. De vorming van de omwonendenraad zal in de openbare bijeenkomsten besproken worden. De vertegenwoordigers zie zitting nemen in de omwonendenraad, zullen daar ook worden gekozen door de omwonenden. Met de omwonendenraad en de relevante dorpsraden zullen momenten van consultatie en overleg worden ingepland, onder meer om invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Nederweert.   Structureel betrokken  De bewoners binnen een straal van 1 kilometer rondom het windpark worden structureel en pro-actief betrokken.   Bewoners < 500 meter 
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In het project zijn zeventien woningen binnen een straal van < 500 meter. Uitgangspunt van het Community Engagementbeleid van Eneco is dat er geen tot minimale weerstand moet zijn tegen de komst van de windmolens bij deze groep. Daarom regelen we het volgende in: 
 Voor elke woning voldoen we aan de wettelijke geluidsnorm (woningen van 

grondeigenaren en molenaarswoningen hebben een aparte status in de wet). 
 We maken planschade voorafgaand aan ondertekening van de anterieure overeenkomst 

tussen Eneco, partners en de gemeente Nederweert inzichtelijk en betaling vindt plaats 
bij de start van de bouw (100%). 

 Extra terug regelen slagschaduwhinder naar max. 30 minuten per jaar.  
 We gaan persoonlijk met de omgeving in gesprek en informeren hen proactief over het project via persoonlijk contact, mail en website. 
 We bieden de eigenaren van de woningen in dit gebied het BurenPakket aan: de 

eigenaar ontvangt eenmalig bedrag van € 4.000,- om hinder te verminderen: 
bomen/suskasten/zonnescherm/lagere Lden-norm dan de wettelijke norm voor het 
parkontwerp/uitzetstrippenkaart (collectief of individueel). Daarnaast bieden we hen 
jaarlijks een bedrag van € 2.000,- gekoppeld aan de woning (financiële participatie of 
verduurzamen energievoorziening). 

Bewoners en bedrijven 500 – 1000 meter Er staan 36 woningen in een straal van 500 – 1000 meter. Hiervoor regelen we het volgende in: 
 We maken planschade voorafgaand aan ondertekening van de anterieure overeenkomst 

tussen Eneco, partners en de gemeente Nederweert inzichtelijk en betaling vindt plaats 
bij de start bouw (100%). 

 Extra terug regelen slagschaduwhinder naar max. 30 minuten per jaar. Dit 
vertegenwoordigt de doelstelling 0 minuten per jaar maar houdt rekening met uitdraaien 
van de turbine bij stilzetten. 

 We gaan persoonlijk met de omgeving in gesprek en informeren hen pro-actief over het 
project via mail, website. 

Bewoners en bedrijven op meer dan 1000 meter Bewoners en bedrijven op meer dan 1000 meter afstand van het windpark worden geïnformeerd via de lokale media en de website waarbij de mogelijkheden van de digitale nieuwsbrief, het telefoonnummer voor vragen en het contactformulier ook open staan voor eenieder met een belang, vraag of suggestie omtrent het Windpark Frenkenbaan.  Mede-eigenaarschap De coöperatie-leden worden mede-eigenaar van het Windpark Frenkenbaan. Ook kan er rechtstreekse deelneming in het park of een lening aangeboden worden voor consumenten.  Tabel Betrokkenheid Ontwikkelfase 
 Informeren Consulteren Ad-hoc betrokken Structureel betrokken Consensus Mede-eigenaar 

Bewoners       
Omwonenden < 500m    x   
Omwonenden 500–1000m x      
Omwonenden bredere straal x      
Grondeigenaren       
Grondeigenaren “Windmolenpark”    x   
Bedrijven       
Nog nader te bepalen    x  (x) 
Belangengroepen       
Relevante Dorpsraden  x     
Omwonendenraad  x     
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 Genomen stappen Betrokkenheid Ontwikkelfase De omwonenden binnen 500 meter, zullen worden benaderd om deze omwonenden structureel te betrekken. Voor de omwonenden binnen een grotere straal zullen worden benaderd ter consultatie.   De gemeente Nederweert is regelmatig geïnformeerd, en met de feedback vanuit het windpanel is Eneco serieus aan de slag gegaan, met de doelstelling om daarin overeenstemming centraal te stellen. 
  Timing Communicatie Ontwikkelfase 

Wat Stakeholders? Wanneer Actiehouder 
Aanbieden burenpakket door Eneco / gezamenlijk Bewoners < 500 meter Planning 1e openbare bijeenkomst. Bezoek bewoners individueel vooraf. Eneco 

Website opzetten en aanleveren tekst door Eneco Geïnteresseerden  Doorlopend Site in de lucht binnen twee weken na besluit gemeente Nederweert  
Eneco 

Nieuwsbrief Geïnteresseerden 1 x per 3 maanden  Eneco 
Inloopavond voor vergunningsverlening - Persoonlijk uitnodigen 

bewoners < 500 meter 
- Brief naar bewoners 500 - 

1000 meter 
- Persbericht lokale media 

Brieven versturen 3 weken voor inloopavond   Persbericht versturen 2,5 week voor openbare bijeenkomst  

Eneco 

Onderzoeken samenwerking met woningcoöperaties om de verbinding met lokaal energieverbruik in de bebouwde omgeving 

Woningvereniging Nederweert Kennismaking en opvolging na locatieselectie Eneco 

Onderzoeken betrokkenheid lokale Stichtingen en belangenverenigingen 
o.a. Vogelwerkgroep Nederweert, Limburgse Natuur en Milieu Federatie 

Kennismaking en toelichting reeds gedaan. Opvolging na locatieselectie Eneco 

Gesprekken Bewoners < 500 meter Gemeente Nederweert Provincie Limburg Omwonenden <2 kilometer 

Indien relevant Eneco 

   

Overig       
Coöperatie    x  x 
Gemeente Nederweert     x  
Provincie Limburg    x   
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Fase 2: De Bouwfase In deze fase is er sprake van informeren, ad hoc betrokken, structureel betrokken, consensus en mede-eigenaarschap. De planning van deze fase is nog niet concreet en dus is lastig in te vullen op welk moment welke activiteit plaatsvindt. Op het moment dat activiteiten relevant worden, wordt hier invulling aan gegeven. Een “Open Dag bij de Bouw” is als belangrijke mijlpaal aanwezig.  Informeren In deze tweede fase worden alle partijen persoonlijk pro-actief geïnformeerd, waar de bouwwerkzaamheden impact hebben op hun persoonlijke situatie. Daarnaast is de voortgang van de bouw te volgen via de website. Omwonenden en belanghebbenden worden actief uitgenodigd voor een “Open Dag bij de Bouw”. Maar deze informatie wordt ook gedeeld via de website en lokale media zodat ook andere geïnteresseerden een kijkje van dichtbij kunnen komen nemen en hun vragen kunnen stellen over het windpark.   Ad-hoc betrokken In de bouwfase zijn derden mogelijk ad-hoc betrokken door vragen of klachten die er mogelijk spelen rondom de ontwikkeling van Windpark Frenkenbaan. De communicatie, het opvolgen en afhandelen van eventuele vragen en klachten zal persoonlijk plaatsvinden.  Structureel betrokken De direct omwonenden, de gemeente Nederweert en de provincie Limburg zijn ook in deze fase structureel en actief betrokken bij het project.  Consensus Er zullen afspraken worden gemaakt met de gemeente Nederweert om de samenwerking en de wederzijdse betrokkenheid verder te onderzoeken. 
 Verdere verkenning van het realiseren van projecten die moeten bijdragen aan de bewustwording van burgers en de mogelijkheden om energie te besparen of zelf te produceren en daarmee bij te dragen aan een vitale samenleving 
 Met het bedrijfsleven en lokale maatschappelijke partners (bijvoorbeeld woningverenigingen) zal het energieverbruik en de meerwaarde van lokale experimenten voor de lokale gemeenschap onderzocht worden. 
 De afspraak om een deel van het te behalen voordeel van deze projecten direct terug te geven aan de samenleving en een deel te investeren in lokale duurzame energiebesparing en -productie;  Tabel Betrokkenheid Bouwfase  
 Informeren Consulteren Ad-hoc betrokken Structureel betrokken Consensus Mede-eigenaar 

Bewoners       
Omwonenden < 500 m    x   
Omwonenden 500–1000 m x      
Omwonenden bredere straal x      
Grondeigenaren       
Grondeigenaren “Windmolenpark” x  x    
Bedrijven       
Nog nader te bepalen    x   
Belangengroepen       
Relevante Dorpsraden  x     
Omwonendenraad   x     
Overig       
Coöperatie    x   
Gemeente Nederweert    x   
Provincie Limburg    x    Timing Communicatie Bouwfase  De Communicatie voor de bouwfase zal op een later tijdstip worden vastgesteld.  
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Fase 3: De Beheerfase In deze fase is er sprake van informeren, ad hoc en structureel betrekken en mede-eigenaarschap.  Informeren Op het moment dat er zaken spelen rondom het windpark die relevant zijn voor de omgeving, dan worden zij hierover op een passende manier geïnformeerd.  Ad hoc betrokken Afhandelen van vragen en klachten die er spelen rondom het windpark. Omliggende bedrijven worden ad-hoc betrokken indien er zaken spelen in de windmolens.  Structureel betrokken De direct omwonenden worden structureel betrokken doordat we regelmatig met elkaar in gesprek gaan over Windpark Frenkenbaan. Gedurende de looptijd van het windpark zal de omgeving initiatieven selecteren worden waar de gelden van het gebiedsfonds voor ingezet zullen gaan worden.   Mede-eigenaarschap Door middel van het participatieproduct, zouden de inwoners van de gemeente Nederweert mede-eigenaar van het windpark kunnen worden. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van de belangstelling. Daarnaast zijn de leden van de coöperatie mede-eigenaar van Windpark Frenkenbaan. 
 Tabel Betrokkenheid Beheerfase 

 Informeren Consulteren Ad-hoc betrokken Structureel betrokken Consensus Mede-eigenaar 
Bewoners       
Omwonenden < 500m    x   
Omwonenden 500–1000m x      
Omwonenden bredere straal x     x 
Grondeigenaren       
Grondeigenaren “Windmolenpark” x  x    
Bedrijven       
Nog nader te bepalen    (x)  (x) 
Belangengroepen       
Relevante Dorpsraden  x     
Omwonendenraad   x     
Overig       
Gemeente Nederweert    x   
Provincie Limburg    x   
Coöperatie x     x 

 Genomen stappen Betrokkenheid Beheerfase Aangezien de Beheerfase nog niet is aangevangen, zal hier later opvolging aan gegeven worden. Wel is er reeds een indicatief budget opgenomen op basis van ervaringscijfers voor de activiteiten Open Dag, opening van het windpark, educatie algemeen en onvoorzien.  Timing Communicatie Beheerfase Deze fase is qua concrete planning nog niet duidelijk en is dus ook lastig in te vullen op welk moment welke activiteit exact plaatsvindt. De communicatie voor de Beheerfase zal dus op een later tijdstip worden vastgesteld. Op het moment dat dit relevant wordt, wordt hier invulling aan gegeven.   Wel zijn de volgende mijlpalen in beeld:  
 Opening  
 Lanceren participatieproduct, lening of omgevingsproduct (nader te bepalen) als instrument om de opbrengsten zoveel mogelijk lokaal te houden. 
 Het ter beschikking stellen van € 0,50 per geproduceerde MWh aan het gebiedsfonds (het hoogste bedrag conform de NWEA gedragscode).  
 Educatiemogelijkheden (een bijdrage aan educatie op het vlak van duurzaamheid in Midden-Limburg, bijvoorbeeld door lespaketten en het geven van lessen en colleges). 
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Bijlage 4:  Wind Resource Assessment en Analysekaarten 
 

Eneco heeft Ecofys opdracht gegeven een Wind Resource Assessment te doen voor de door Eneco beoogde projectlocaties in Midden-Limburg. De belangrijkste uitkomsten van die studie zijn hieronder opgenomen.  

  

  
 Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, ligt de gemiddelde windsnelheid op een ashoogte van 116,5 meter rond de 6,4 m/s. De overheersende windrichtingen zijn daarbij WZW en ZZW. Door de hier gekozen indicatieve opstelling (4 turbines), de indicatief gebruikte turbine (Vestas V117, 3.6MW) en de layout is ook een inzicht verworven in de verliezen die ten gevolge van zogeffecten en andere verliezen kunnen plaatsvinden.
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Windpark Frenkenbaan: Archeologie
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Windpark Frenkenbaan: Ecologische Hoofdstructuur (NNN) 
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Windpark Frenkenbaan: Risicokaart en kwetsbare objecten in de nabijheid 
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Windpark Frenkenbaan: Slagschaduwstudie 

 



 

33  

Windpark Frenkenbaan: Geluidscontour 
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Bijlage 5: Planning Fasen Windpark Frenkenbaan    

  
 


