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Onderwerp: Principeverzoek medewerking starten planologische procedure Windpark Weerter Bosch. 

   

 

Geachte College, 

 

Renewable Factory (REF) en NEWECOOP ontwikkelen gezamenlijk het windproject “Weerter Bosch”. 

NEWECOOP is de lokale energie coöperatie die het belang van de omgeving waarborgt. Zij wordt  

gesteund door de coöperatie Zuidenwind, waarmee ze samenwerkt. REF zorgt in dit project voor de 

inbreng van specialistische windenergie kennis.  

 

Gemeente Nederweert wil de toepassing van windenergie in haar gemeente mogelijk maken. Hiertoe 

heeft zij een aantal uitgangspunten geformuleerd (april 2016), waaraan een mogelijk windproject 

moet voldoen. Een van de belangrijkste uitgangspunten is participatie van de omgeving in het 

windproject. Dat deel wordt ingevuld door NEWECOOP. Daarnaast vraagt de gemeente een 

uitgebreide projectuitwerking, om de verschillende windproject initiatieven te beoordelen en een 

keuze te kunnen maken welke project doorgang kunnen vinden. Bijgaand bij deze brief vindt u alle 

gevraagde stukken. 

 

Wij vragen u hierbij om uw medewerking voor het starten van de benodigde planologische procedures 

voor het door ons beoogde windproject Weerter Bosch. 

 

Nederweert streeft ernaar een duurzame gemeenschap te worden en met de komst van Windpark 

Weerter Bosch kan daarin een flinke stap gezet worden. Wij zijn van mening dat het windpark kan 

voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur, 

landschappelijke inpassing,  participatie, etc.  

 

Met de komst van Windpark Weerter Bosch kan het huishoudelijk energieverbruik van de gemeente 

Nederweert met circa 200% worden ingevuld. Daarmee kan een belangrijke bijdrage geleverd worden 

aan duurzame energie opwekking in Nederweert en de provinciale en landelijke doelstellingen op het 

gebied van duurzame energie.  

 

Het is voor het lokaal draagvlak zeer belangrijk om omwonenden, inwoners en andere 

belanghebbenden, goed te betrekken en te informeren bij de plannen voor Windpark Weerter Bosch. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Het gaat daarbij om Proces- en Projectparticipatie. 

Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie, wat wordt uitgewerkt in een 

Communicatieplan. Bij Projectparticipatie gaat het om ‘Profijt’ Participatie, wat wordt uitgewerkt in een 

Profijt (Participatie) plan. Dit biedt de gemeenschap van Nederweert mogelijkheden om mee te 

participeren en profiteren van de opwekking van duurzame energie met Windpark Weerter Bosch (zie 

voor meer informatie de bijlagen). 

 



 

 
 

 

Als u als College aangeeft ’in principe bereid’ te zijn mee te willen werken, dan zullen we, uiteraard in 

nader overleg met de gemeente, een uitgebreide natuurstudie op laten stellen en alle andere vereiste 

en gewenste onderzoeken laten uitvoeren. Ook zal er een intensieve dialoog gevoerd worden met de 

omgeving en andere stakeholders, zoals verwoord in bijgevoegd stakeholder- en communicatieplan. 

Dit proces voeren we graag in nauwe afstemming met u als gemeente.  

 

We zijn graag bereid dit verzoek nader toe te lichten en zien met belangstelling uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

RENEWABLE ENERGY FACTORY B.V              DE NEDERWEERTER ENERGIE COÖPERATIE 

   

 

 

 

M.W. van der Pluijm     A. Bauer   

Directeur      Projectleider 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Presentatie Windpark Weerter Bosch 

- Stakeholder analyse 

- Communicatieplan 

- Profijtplan 

- Landschappelijke inpassing onderbouwing 

- Projectbeschrijving 

- Samenwerkingsbrief Newecoop-Zuidenwind-Renewable Factory 

 


