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principeverzoek d.d. 30-9-2016 
 
 
Geacht College, 
 
In deze brief verzoekt REScoopLimburg u definitief om planologische medewerking ten behoeve van de ontwikkeling 
van een coöperatief windpark in het gebied Kookepan te Neer. Definitief, omdat reeds op 30 september 2016 een 
eerste principeverzoek is ingediend.  
Wij behouden de hoofdlijnen van het eerder ingediende verzoek. Derhalve kunt u het huidige principeverzoek  
beschouwen als een verder uitgewerkt stuk, wat met name ingaat op de voortschrijdende ontwikkeling, waaronder 
de conclusies van de screening door het windpanel.  
 
Onderstaand zullen wij dit puntsgewijs toelichten: 

1. De voorgeschiedenis 
2. De gekozen locatie 
3. De coöperatieve ontwikkeling 
4. Het profijtbeginsel 
5. De toekomstige organisatie en planning 

 
Algemene projectgegevens 

Initiatiefnemer Coöperatie Leudal Energie, BV De Kookepan i.o. 

Locatie Zoekgebied De Kookepan, gemeente Leudal 

Aantal windmolens In principe 3, minimaal 2 

Ashoogte windmolens 115 meter - 135 meter 

Rotordiameter windmolens 115 meter – 141 meter 

Vermogen per windmolen Maximaal 4,5 Mw 

Verwachte jaarlijkse productie 15 – 22 Gwh 

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

Marjan
Getypte tekst
Bijlage 3.1.5



In de loop van het jaar vinden er tussen genoemde gemeenten aangevuld met Peel en Maas en de provincie diverse 
gesprekken plaats over samenwerking en gezamenlijk beleid op gebied van ontwikkeling Windenergie. Dit resulteert 
begin 2016 in een gezamenlijk uitgestippeld beleid dat in de vier gemeenteraden wordt vastgesteld. 
Hetzelfde gebeurt tussen een aantal coöperaties in de regio, te weten Leudal Energie, Peel Energie, Weert Energie 
en Zuidenwind. Eind 2015 hebben deze energiecoöperaties  de coöperatie REScoopLimburg opgericht welke de 
lokale coöperaties ondersteunt bij de ontwikkeling van windenergie. 
De gemeente Leudal is de eerste gemeente die in maart 2016 de beleidsuitgangspunten vaststelt. 
De belangrijkste punten hiervan zijn: 

- De omgeving speelt een actieve rol bij ontwikkeling van windpark 
- De opbrengsten vloeien maximaal terug in het gebied. Dit kan worden bereikt door bij voorkeur een 

substantieel deel coöperatief te ontwikkelen. 
- Er dient een goed ruimtelijk plan gemaakt te worden 
- Grondspeculatie dient te worden voorkomen 

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is een werkgroep van REScoopLimburg bestaande uit leden van 
Zuidenwind en Leudal Energie gaan onderzoeken welke plek in Leudal geschikt was voor ontwikkeling van een 2de 
windpark. 
Op 30-9-2016 wordt vervolgens een eerste principeverzoek ingediend. 
Op 13-11-2016 vindt de laatste bijeenkomst plaats met de grondeigenaren, waarin de definitieve 
vergoedingenverdeling voor grondeigenaren onderling wordt vastgesteld (zie bijlage). Dit maakt deel uit van het 
profijtplan. 
Op 22-12-2016 werd een brief verzonden aan de gemeente Leudal, met een nadere precisering van de voorgestelde 
turbinelocaties. 
Op 8-3-2017 vindt het gesprek plaats tussen Zuidenwind/Leudal Energie en het windpanel. 
Op 27-3-2017 trekt Zuidenwind zich terug uit de voorbereidingen voor windpark De Kookepan. 
Op 12-5- 2017 ontvangt REScoop Limburg / Leudal Energie van de gemeente Leudal een brief, waarin het oordeel  
’kansrijk’ wordt medegedeeld. Dit op basis van het advies van het windpanel. 
 
Ad 2. De gekozen locatie (ruimtelijke ordening, natuur en landschap). 
 
Vaststelling zoekgebied 
Bij de vaststelling van het zoekgebied is alle openbare informatie benut, zoals die ter beschikking is gesteld door 
overheden en andere stakeholders (w.o. de NMFLimburg). De diverse thema’s natuur, landschap, geluid en 
slagschaduw, omliggende bebouwing/ bewoning en risico’s zijn globaal geïnventariseerd. Daarbij is gestreefd naar 
een compact, begrensd  zoekgebied, geschikt voor de collectieve grondaanpak. Hieruit komt onderstaand 
zoekgebied in beeld (figuur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Turbine 3 Turbine 2 Turbine 1 

X 196461 196994 197527 

Y 366370 366091 365811 

Hoogte 
maaiveld 

28,52 m (AHN.nl) 28,37m  (AHN.nl) 28,23 m (AHN.nl) 

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

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



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

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



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



In de bijlage geven wij kort antwoord op de drie aangedragen vragen vanuit het windpanel over mogelijke 
alternatieven. Ook zijn enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst . Uit deze bijlage blijkt wel dat het zoeken naar 
andere varianten waarschijnlijk niet leidt tot een andere opstelling, aangezien ‘een ruimer zoekgebied‘ slechts zeer 
beperkt aanwezig is door de beperkingen op RO-vlak (geluid, slagschaduw, natuur, radar etc.).  
 
Ad.3. De coöperatieve ontwikkeling: samen de omgeving vormgeven. 
Onder de vlag van Rescoop Limburg heeft Coöperatie Leudal Energie de lokale bevolking, te weten haar burgers 
(leden), de grondeigenaren én de omwonenden vanaf het begin maximaal betrokken bij de voorbereiding van de 
ontwikkeling van windparkproject “De Kookepan”. Daarbij zijn andere stakeholders benaderd en betrokken (voor 
zover van belang). In een bijlage is de figuur stakeholdersanalyse opgenomen. 
 
Hieronder worden de afzonderlijke groepen besproken. Steeds worden relevante verslagen opgemaakt, waarin de 
afspraken opgenomen zijn. Qua communicatie mag duidelijk zijn dat de media (pers, sociale media etc.) optimaal 
ingezet worden voor een goede betrouwbare informatievoorziening. Daarnaast wordt regelmatig teruggekoppeld 
met de gemeente (wethouder, gemeenteraad en ambtelijk) en/of de Provincie Limburg (Deputé, ambtelijk). 
 

3.1 Het bestuur en de leden van de coöperatie 
Vanzelfsprekend heeft zo’n windproject een grote impact in (de groei van) een burgercoöperatie als Leudal 
Energie. Er zijn nu ruim 200 leden; er lopen diverse projecten, waaronder de energiecoach, zon op school en 
energielevering. Net als over deze projecten wordt m.b.t. het windproject regelmatig informatie uitgewisseld 
binnen de coöperatie: iedere ALV (2x per jaar), via nieuwsbrieven etc. Een nieuwe ledenwerfcampagne wordt 
voorbereid, mede om de grote investeringsbedragen voor het windpark te kunnen opbrengen in de toekomst. 
Ten aanzien van windpark De Kookepan zijn organisatorisch een projectgroep (3 leden, w.o. projectleider,  
verricht uitvoerende werkzaamheden) en een begeleidingsgroep wind (7 leden) in het leven geroepen. Deze 
organen adviseren het bestuur, respectievelijk de projectgroep over te nemen besluiten. Hierdoor is er een 
breed draagvlak in de coöperatie en draagt de windparkontwikkeling bij aan de coöperatieve werving en 
(kennis-)ontwikkeling. 
 
3.2 De coöperatieve grondaanpak 
Binnen het zoekgebied(±60 ha) zijn alle grondeigenaren collectief benaderd; In de periode mei-november 2016  
hebben vier bijeenkomsten plaats gehad, waarin een rechtvaardige vergoedingensystematiek werd bepaald 
door de gezamenlijke grondeigenaren. Dit is hen ook schriftelijk bevestigd. Zodoende kunnen alle 
grondeigenaren in het gebied financieel meeprofiteren bij realisatie van het windpark. Uitdrukkelijk wordt 
vanuit de coöperatie ook aangeboden om collectieve projecten voor grondeigenaren te ondersteunen. Ca.  90% 
van de grondeigenaren heeft de intentie overeenkomst getekend in de 2 bijeenkomsten, die deze fase afsloten. 
In onderstaande figuur wordt de onderling afgesproken verdeling van de ‘grondvergoedingen’ weergegeven: 

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



In het vervolgtraject worden de grondeigenaren weer op dezelfde, intensieve manier betrokken bij de te nemen 
stappen. 
 
3.3 De coöperatieve aanpak met omwonenden/ belangengroepen. 
Vanaf mei 2016 zijn ook de gesprekken begonnen met omwonenden, waaronder wordt verstaan: iedereen, die 
woonachtig is  tot op een afstand van 1200 meter rond het zoekgebied. Ook is contact gezocht met dorpsraad/-
vertegenwoordiging, voor zover aanwezig. 
 
De eerste avond in mei 2016 waren ook belangenorganisaties zoals natuur- en milieugroepen, dorpsraden en 
lltb uitgenodigd. En de pers.  Op deze bijeenkomst is de coöperatieve aanpak uitgelegd waarbij benadrukt is dat 
wij graag duurzame projecten samen met de omwonenden oppakken. En dat 20 jaar lang, waardoor gesproken 
kan worden over een vorm van structuurversterkende gebiedsontwikkeling.  
 
Afgeleid zijn er per buurt vervolggesprekken gestart met de omwonenden: In de buurten Kappert/Rotonde (13-
7), Kessel-Eik (15-9) en ‘richting Egchel’ (1-12). In alle gesprekken is de mogelijkheid geboden om langjarig 
afspraken te maken over investeringen in het gebied middels opbrengsten van het windpark. De omwonenden 
worden gevraagd om gewenste projecten aan te dragen, waarna de uitvoering samen wordt opgepakt 
(coöperatie met buurt). Projecten kunnen bijvoorbeeld zijn: GSM-mast, glasvezel, collectieve asbestverwijdering 
etc. De drie buurten hebben deze vraag intern uitgezet, waarna in de komende fase een terugkoppeling zal 
komen. Vervolgens zal een tijdplan opgesteld worden. 
 
Tevens wordt in de komende fase een commissie samengesteld, die de gelden in het leefbaarheidsfonds zal 
gaan beheren ten behoeve van de inzet voor projecten. In de commissie zullen vertegenwoordigers van de 
omwonenden, dorpsoverleggen etc. plaats nemen. 
Tijdens de eerste fase zijn er uitgebreide gesprekken gevoerd met de relevante belangengroepen als de natuur- 
en milieufederatie, de Studiegroep Leudal, WML, de herdershondenvereniging en camping de Waterval. Over 
het algemeen werd de projectaanpak met instemming begroet. Andere stakeholders zijn minimaal 
geïnformeerd. De stakeholdersanalys (bijlage 2) geeft een uitputtend overzicht van de stand van zaken weer.  De 
gesprekken met deze stakeholders zullen gecontinueerd worden en daar waar nodig zal tot afspraken  gekomen 
worden. 
 

Ad.4. Baten voor de omgeving: Windturbines van en voor burgers, het profijtplan 
Zoals al gezegd worden volgens de coöperatieve principes de burgers en bedrijven 100% mede-eigenaar van het 
windpark als lid van de coöperatie Leudal Energie. Zij kunnen daardoor rechtstreeks mee beslissen én investeren 
in duurzame projecten, zoals het windpark De Kookepan. De leden besluiten over de besteding van het 
rendement/ de resterende winst in nader te bepalen maatschappelijke doelen in de lokale samenleving. 
Aansluitend bestaat de mogelijkheid lokale, groene stroom af te nemen via Leudal Energie: zie figuur en 
overzicht hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profijtplan in cijfers (zie bijlage 3 voor globale exploitatie-overzicht) 
• Financiering indicatie totale kosten bouw € 12.000.000   

– via leningen lokale leden: ca. € 2.000.000 
– via obligaties ca. € 1.000.000 
– Via bank ca. € 9.000.000  

• Revenuen lokaal: 
– Leden leningen 5% rente (na jaarlijks besluit ALV),  € 100.000 /jaar 
– Revenuen  grondeigenaren €67.000 tot €100.000 /jaar, uitgangspunt vormt de ECN-norm, die ieder 

jaar landelijk wordt vastgesteld 
– Omwonenden: Extra investeringsimpuls in geluidsreductie/isolatie indien gewenst bij woningen tot 

ca.750meter afstand. (molens zijn hoorbaar): ca. €6.000 / woning 
– Revenuen omwonenden in leefbaarheidsfonds €12.500 / jaar in projecten out of pocket ,plus  

€12.500 in eigen werkzaamheden/begeleiding projecten. In totaliteit betekent dit dat meer dan 
200% van de NWEA norm (ca. €10.000) wordt besteed aan de omwonenden. Overigens kan 
incidenteel, bij een groot project, afgeweken worden van deze norm (besluit door de coöperatie). 

– Het netto resultaat (de winst) wordt begroot op ca. €200.000 per jaar bij een conservatieve 
schatting.  Vanuit het windpark kan lokaal worden geïnvesteerd in ander coöperatieve projecten, 
waarvan sommige financieel onrendabel zijn. Momenteel biedt Leudal Energie aan: Energie Coach, 
ontwikkeling zonneweide, Energie neutraal gemeentehuis,  LEDdal, Zon op School. Nieuwe 
projecten zijn in wording. Voor de missie en visie van Leudal Energie en de lopende projecten etc. 
wordt verwezen naar de website www.leudalenergie.nl. 

– Daarnaast kan bij de coöperatieve, lokale en winstgevende opwekking ook een bijdrage/ egalisatie 
toegepast worden bij de energieverkoop via de Duurzame Energie-Unie 

Alle genoemde bedragen samen genereren een zeer hoog bedrag lokaal terugvloeiende opbrengsten: tot €400.000 
per jaar! De opbrengsten zijn ook nog eens zeer breed verdeeld onder de bevolking.  
 
Conclusie: Het door lokale windenergie gegenereerde geld blijft zodoende in de lokale samenleving van 
Leudal/Midden-Limburg, stimuleert de lokale economie en vloeit niet weg naar enkele investeerders of grote 
energieconcerns. 
 

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

benaderingswijzen etc, beschreven worden. 
- Er wordt een 3D simulatiemodule ingericht, waardoor de opstelling vanuit iedere richting visueel inzichtelijk 

kan worden gemaakt. 
- De werkgroep ‘natuurinclusieve ontwikkeling’ wordt opgestart, waarvoor benaderd zijn de Studiegroep 

Leudal, IKL en de Gemeente Leudal. 

http://www.leudalenergie.nl/


- De instelling van de commissie leefbaarheidsfonds, om projecten voor en met omwonenden te benoemen. 
In de commissie zullen vertegenwoordigers van de omwonenden, dorpsoverleggen en Leudal Energie etc. 
plaats nemen. 

- Het aantal onderzoeken zal worden uitgebreid met onder andere landschappelijke inpassing (esthetisch),  
archeologie, telecom/luchtvaart, bodem-grondonderzoek,  park-layout en civiele infrastructuur, 
netaansluiting, turbinekeuze (incl. geluid- en slagschaduw) en businesscase. Een en ander ten behoeve van 
de ruimtelijke onderbouwing voor de vergunningverlening. 

Wij verwachten dat deze trajecten per 1-2018 opgestart zijn. Vervolgens zullen ook de financieringsvragen 
beantwoord moeten worden: SDE, bancaire lening, ledenfinanciering etc. 
 
Resumerend kunnen wij stellen dat: 
Wij uitvoering geven aan het door de gemeente geformuleerde beleid betreffende windenergie omdat: 

 De omgeving in ons proces actief betrokken is, zowel de grondeigenaren, de omwonenden als de 
belangengroepen; dit geleid heeft tot een groot draagvlak, waardoor een duurzame 
gebiedsontwikkeling verder vorm gegeven kan worden. 

 De locatie past binnen de geldende ruimtelijke plannen en er op voorhand geen ruimtelijke beperkingen 
geconstateerd worden Er qua natuur en landschap een hoogwaardige inrichting mogelijk is, die verder 
geoptimaliseerd zal worden 

 Er een 100% coöperatief windpark ontstaat, waarbij de revenuen vrijwel geheel in het gebied 
Leudal/Midden-Limburg blijven, tevens wordt daarmee grondspeculatie voorkomen 

 
Resumerend verzoeken wij U daarom : 
 
Om ten behoeve van de ontwikkeling van burger Windpark “De Kookepan” planologische medewerking te 
verlenen voor de ontwikkeling van een coöperatief windpark in het genoemde gebied. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Coöperatie REScoop Limburg,  
De voorzitter          De secretaris 
 
 
 
Har Geenen          Peter Gloudi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESCOOP- LIMBURG   IS DE COÖPERATIEVE SAMENWERKING VAN DE LIMBURGSE ENERGIE COÖPERATIES    



BIJLAGE 1A: kort antwoord op de drie aangedragen kanttekening en vragen vanuit het windpanel inzake 
landschap. 
 

1) Inleidende opmerking : op 22 maart 2017 hebben wij een aanvulling met betrekking tot de 
gebiedsbenadering opgesteld en verzonden ten behoeve van het windpanel. Deze aanvulling, waarin 
expliciet wordt ingegaan op de Landschapskader Noord- en Midden Limburg, is voor de volledigheid 
aangehecht (Bijlage 1B). Gezien de reactie van het windpanel lijkt deze aanvulling niet door hen te zijn 
ontvangen, opgemerkt en/of afgewogen. 

 
2) Algemene kanttekeningen vanuit ruimtelijk perspectief: 

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



BIJLAGE 1B   aanvulling Project windpark Leudal: werknaam Kookepan 
 
Uitwerking aanpak De Kookepan : aanvulling gebiedsbenadering 
Datum: 22 maart 2017 
Opsteller: Joost  van der Stappen 
Status: INTERN DOCUMENT  ten behoeve van windpanel 
Aanleiding: 
Tijdens het gesprek met het windpanel bleek dat de nieuwste gedachten en afspraken over de landschappelijk 
inrichting niet op papier beschikbaar waren. 
Hieronder wordt een bijgewerkte, actuele stand van zaken weergegeven. Dit betreft een eerste, voorlopige richting. 
Nadere uitwerking kan plaats hebben na besluitvorming in het college (planologische medewerking) 
 
 
Uitgangspunt 3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke 
ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting).  
 
Bij de locatiekeuze is als uitgangspunt gekozen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en meer specifiek de 
uitwerking daarvan in kaarten met daarop voorkeurs- en uitsluitingsgebieden. Ook hebben ambtelijke besprekingen 
plaats gehad. Uitsluitingsgebieden zijn bv. natuurgebieden, maar ook woonkernen en geluidcirkels van 450 meter 
rond woningen in het buitengebied.  
 
Nadere bestudering van deze kaarten leverde als meest geschikte locatie voor windenergie op de locatie Kookepan, 
in Neer langs het afwateringskanaal. Ongeveer 2 km ten zuiden van het huidige windpark Neer. Zie hiervoor het 
kaartje ‘zoekgebied’. Dit gebied binnen het voorkeursgebied van het POL. Er zullen in beginsel geen turbines in 
bossen geplaatst worden. Gekozen is voor een lijn opstelling van 3 turbines, gelegen op agrarische gronden. 
 
Fysieke kenmerken: dit gebied kent geen menselijk bewoners.  
Van oudsher is het een nat gebied (veen/heide), met een komvormige waterhuishouding. De vijver ‘De Kookepan’ 
ligt als meest lage gedeelte midden in het gebied. 
-De gronden zijn voor het grootste deel in regulier agrarisch gebruik. Na de laatste ruilverkaveling is sprake van een 
efficiënte verkavelingsstructuur.  
-Daarnaast is het gebied gedeeltelijk als bos in gebruik; dit betreft ‘jonge bossen’ , naast natuurbos ook een deel 
productiebos, wat regelmatig gekapt wordt. De natuur- en landschapswaarde wordt daardoor niet erg hoog 
ingeschat.   
-Er is beperkt sprake van recreatief (mede)gebruik: een hondenclub, gebruik als uitloopgebied camping en er zijn 
wandel- en fietsroutes. 
 
Landschappelijk1 betreft het een mozaïklandschap, met een zwakke coulissenstructuur; ook heeft het gebied 
kenmerken van een natte heide-ontwikkeling. Door de relatieve grootschaligheid en de transparantie van de 
lijnbeplanting is er nauwelijks sprake van ‘kamers’. De belevingswaarde kan versterkt worden door selectief meer 
robuuste lijnstructuren bij te planten. 
De landschapselementen in het gebied geven de planten en dieren de gelegenheid zich te voeden, te verplaatsen, te 
schuilen en zich voort te planten. Door de huidige natuurwaarden vallen de meeste bosjes binnen de 
zilver/goudgroene natuur (vh ecologische hoofdstructuur). Ook voor de natuurwaarden is een versterking van de 
lijnstructuren van belang, bijvoorbeeld voor vleermuizen en zoogdieren als de das. 
 
 
Inrichting windpark De Kookepan 
 
De gekozen turbineopstelling (3 turbines in lijn) blijkt  perfect te passen in de landschapsvisie die de provincie 
Limburg heeft laten opstellen voor het gehele grensgebied tussen Leudal en Peel en (Venenbos en Bosch, 
MaasLandschapsadvies grensgebied gemeenten Peel&Maas en Leudal):  Deze ontwikkeling betreft een korte lijn die 
goed aansluit op de bestaande opstelling van windpark Neer,  

                                                           
1
 Terminologie uit: Landschapskader Noord- en Midden Limburg 



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

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

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



BIJLAGE 2 STAKEHOLDERSANALYSE 

 
 



Bijlage 3 Schatting exploitatie-overzicht De Kookepan 
 
Indicatoren: 
 
-start exploitatie:  1 januari 2020 
 
-productie per turbine 6.500 Mwh / jaar / 3 turbines= 19.500 Mwh/jaar 
-verkoopprijs energie: €0,03 / Kwh (geen indexering) 
-SDE + subsidie : € 0,05 / Kwh (geen indexering) 
 
-onderhoud: € 0,009 / Kwh (indexering 2%); start onderhoudskosten na 2 jaar. 
-overige operationele kosten, een inschatting van de posten : administratie, verzekeringen, netinstandhouding, 
eigenverbruik, OZB, beheer land en wegen (indexering 2%) 
-grondvergoeding € 0,035 (indexering 2%) cf. collectieve afspraken grondeigenaren 
-vergoeding omwonenden  / omgeving  >200% NWEA richtlijn na 15 jaar: halvering tot ca. 100% NWEA richtlijn 
 
-Rente bank: 2,2% (groenfinanciering) 
-rente winstuitkering projectBV aan coöperatie (leden): 5% (ALV stelt dit ieder jaar vast) 
-rente over kasstroom: 1% 
 
-aflossingen Bank en coöperatie: 15 jaar 
-vennootschapsbelasting: 20% 
 
 
 
Periode  2020-2021  2022-2034 2034-2039  Totaal 
x €1.000 
Verkoop opgewekte energie   1.170   7.605     2.925  11.700 
Subsidie   1.950   12.675     0  14.625 
Opbrengst windbedrijf  €  3.120  €  20.280 € 2.925 € 26.325 
 
Onderhoud               0      2.576     1.181    3.758 
Overige operationele kosten 182 1.375 630 2.187 
Grondvergoeding 138 1.042 478 1.658 
Omwonenden / omgeving    51     382 88      520 
Kosten windbedrijf  €   370  €  5.375 €    2.377 € 8.123 
 
Netto kasstroom voor rente  €  2.750 €  14.905  €    548 € 18.202 
 
Rente aan bank -389 -1.195  0 -1.584 
Winstuitkering coöperatie  -300 -1.950 -750 -3.000 
Rente over kasstroom          27       446    256      728 
 
Aflossing geldlening bank -1.286 -7.714  -9.000 
Aflossing coöperatie -400 -2.600  -3.000 
Vennootschapsbelasting  -97 -361 -11 -469 
 
Netto-kasstroom per periode €  305 €  1.531 €  43 € 1.877 
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Betreft:  Principeverzoek windproject Boerderijweg  
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  Nederweert, 21 juni 2017  
 Geacht college,  
 
Hierbij verzoekt de Coöperatie Zuidenwind U.A. de gemeente Leudal om medewerking te 
verlenen aan de realisatie van het windproject Boerderijweg. 
 
De initiatiefnemer 
In het plangebied hebben de buurtcoöperatie Boerderijweg e.o., de coöperatie Zuidenwind en 
de grondeigenaren, de handen ineen geslagen om samen te komen tot de ontwikkeling en 
realisatie van het windproject Boerderijweg. Gelijkheidwaardigheid, participatie en 
samenwerking vormen hierin belangrijke uitgangspunten. Coöperatie Zuidenwind U.A.  doet u 
dit principeverzoek in nauwe afstemming met deze partijen. 
  
Locatie en omvang windpark 
Het plangebied van windproject Boerderijweg ligt in de lijn van het windpark Neer richting 
Witdonk. Wij zien op dit moment goede mogelijkheden voor de realisatie van één windmolen, 
en onderzoeken vooral vanuit landschappelijke overwegingen de mogelijke plaatsing van twee 
turbines.  
Met de windturbines van het project kunnen we ongeveer 10.000 – 15. 000 MWh per jaar aan 
duurzame elektriciteit produceren. Deze productie is het equivalent van het verbruik van ruim 
3.000 tot 4.500 huishoudens. Windproject Boerderijweg kan een besparing op de uitstoot van 
CO2 opleveren van ongeveer 5.500 tot 8.250 ton per jaar. Het initiatief voldoet maximaal aan 
de gemeentelijke richtlijnen voor de ontwikkeling van windenergie in Leudal. 
 
Meerwaarde windproject Boerderijweg 
Met dit initiatief worden de uiteenlopende belangen van de verschillende betrokkenen op een 
ondernemende manier met elkaar verbonden. De belangrijkste pluspunten van dit initiatief 
zijn:  

- Deelname van buurtcoöperatie Boerderijweg in het ontwikkeltraject; 
- Zuidenwind richt een omgevingsfonds in, dat per geproduceerde MWh een euro 

ontvangt, ( twee maal het geadviseerde bedrag van de NWEA gedragscode); 
- Zuidenwind richt een energiefonds in om de energietransitie in Leudal gestalte te 

geven en maximaal te investeren in de gemeenschap;  
- Door de coöperatieve eigendomsverhouding is – anders dan bij de eerste vier molens 

van windpark Neer - gegarandeerd dat ook op lange termijn, het windproject 
Boerderijweg in eigendom blijft van burgers uit Leudal en omgeving. 
 

Marjan
Getypte tekst
Bijlage 3.1.6



Vervolg 
Door middel van deze brief verzoeken we de gemeente Leudal om medewerking te verlenen 
aan dit initiatief. Na het verlenen van medewerking willen wij graag de ruimtelijke procedure 
(wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik) 
opstarten en het gebiedsproces verder vormgeven.  
Als eerste stap daarin, willen wij graag met u onderzoeken hoe de parklayout – met twee of 
één turbine – zodanig vorm gegeven kan worden dat we een optimale afstemming vinden 
tussen de landschappelijke, de milieutechnische en de bedrijfseconomische vereisten.  
Voor meer informatie over het initiatief verwijzen wij u graag naar het principeverzoek dat als 
bijlage bij deze brief is toegevoegd. 
Wij plannen graag een overleg met u, om dit initiatief nader toe te lichten. Voor eventuele 
vragen naar aanleiding van deze brief en het principeverzoek kunt u contact opnemen met 
Albert Jansen 06-33099553 secretaris@zuidenwind.org  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
John Schoonbroodt  
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Coöperatie Zuidenwind U.A. 
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1. Inleiding 
 
Medio 2016  kwam in het overleg tussen de buurtcoöperatie Boerderijweg e.o. en Zuidenwind een 
mogelijke verlenging van het windpark Neer op de agenda. De coöperatie Zuidenwind voerde ver-
volgens een voorbereidend onderzoek uit. Het initiatief zou goed kunnen voldoen aan de uitgangs-
punten van de gemeente Leudal zoals in maart 2016 vastgesteld. Op basis van dit overleg is het 
initiatief gemeld bij de gemeente Leudal op 28 september 2016, en besproken met het door de 
provincie Limburg ingestelde windpanel 

2. Algemene Projectbeschrijving  
In dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van het initiatief en wie de initiatiefnemers zijn. De 
voorbereidende werkzaamheden zijn na september2016 verder gegaan, waaronder overleg met 
de buurt en de grondeigenaren.  
Het initiatief leidt tot een 100 % coöperatieve uitbreiding van het windpark Neer, waarvan de re-
venuen terugkomen in het gebied en worden ingezet voor een verdere verduurzaming van het ge-
bied. Het ruimtelijke beeld dat met de bouw van het windpark zou kunnen ontstaan, is een lijn-
opstelling in relatie tot de landschappelijk sterke lijn van het afwateringskanaal. Een dergelijke op-
stelling past in de landschapsvisie van de Provincie Limburg voor het onderhavige gebied. 
Het plan levert met de exploitatie van windenergie een grote bijdrage aan de lokale ontwikkeling 
en aan de gemeentelijke en provinciale energie- en duurzaamheidsdoelstellingen 

2.1. Initiatiefnemers 
Het initiatief voor de ontwikkeling van het windpark ligt bij het gebied van de buurtcoöperatie 
Boerderijweg e.o. Zuidenwind heeft de feitelijke ontwikkeling van het plan in overleg met de 
buurtcoöperatie op zich genomen. 

De Gebiedscoöperatie Boerderijweg en Omgeving u.a. stelt zich ten doel de leefbaarheid en de be-
drijvigheid van het gebied Boerderijweg en omgeving te Neer te verbeteren en te versterken. Zij 
exploiteert een glasvezel netwerk ten behoeve van snel internet en is nu bezig de gemeenschap-
pelijke vervanging van asbest voor zonnepanelen te organiseren. Zij is ontstaan uit de samenwer-
king tussen Zuidenwind en de buurt.  

Zuidenwind ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van windenergie te stimuleren 
en op een coöperatieve wijze te exploiteren. Een coöperatieve aanpak betekent in haar visie altijd 
een aanpak in intensieve samenwerking met de omgeving, waarbij ook andere belangen in de om-
geving kunnen profiteren door gezamenlijk met windenergie te ondernemen.  
De coöperatie is een geschikte democratische organisatievorm om deze doelen te kunnen berei-
ken. De leden spelen een beslissende rol in het bepalen van het beleid van de coöperatie. Het lid-
maatschap van de coöperatie staat open voor iedereen. De leden financieren de coöperatie en zijn 
als lid mede-eigenaar van het windpark. Daardoor is de coöperatie in staat om burgers actief te 
betrekken bij de ontwikkeling en de exploitatie van het windpark, zoals de Gemeente Leudal dit in 
haar uitgangspunten van maart 2016 omschrijft.  
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2.2. Locatie 
De locatie voor het windpark is gesitueerd op de lijn van het bestaande windpark Neer en bestaat 
uit een verlenging van deze lijn in westelijke richting met zo mogelijk twee of één turbine. Het 
windpark Neer ligt op de grens van de gemeente Leudal met de gemeente Peel en Maas bij het 
dorp Heibloem en het buurtschap Witdonk in Peel en Maas.  

Uitgangspunt is een verlenging van de bestaande lijn met twee turbines. In de bestaande lijn be-
draagt de onderlinge afstand tussen de turbines 400 meter, met uitzondering van de afstand tus-
sen turbine 2 en 3 die het dubbele bedraagt. Deze afstand is indertijd ontstaan op basis van ge-
luidshinder belemmeringen. Het leidt nu tot een beeldritme in de lijn van eerst 2- en dan 3 turbi-
nes. Dat ritme zou landschappelijk doorgezet kunnen worden in de verlenging van de lijn met twee 
turbines richting Witdonk. 

Een nadere korte verkenning van de plaatsingsmogelijkheden bracht echter technische belemme-
ringen aan het licht voor het plaatsen van twee turbines. Het idee om dan maar één turbine te 
plaatsen is nog onvoldoende landschappelijk onderzocht. In het plan is nu een intensief overleg 
voorzien met de belangrijkste belanghebbenden op basis van grondig onderzoek van alle aspecten 

van het park. Een gezamenlijk met de stakeholders uit te voeren analyse van alle aspecten moet 
een goede afweging mogelijk maken en tot een optimaal resultaat van het plan leiden.  

Turbine 6  
Turbine 7  
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2.3. Moderne turbines  
Wij gaan uit van moderne windmolens met een groot vermogen en een hoge elektriciteitsop-
brengst. Deze windmolens hebben net zo als de bestaande turbines in de lijn van Neer een laag 
toerental en ogen daardoor rustiger dan kleinere windmolens. Bij de beleving van windmolens in 
het landschap wordt vooral deze rustige rotatie vaak als positief ervaren.  

2.3.1. Stroomopbrengst  
De stroomopbrengst is sterk afhankelijk van de grootte van de turbine. Ook het Rijk houdt met 
haar financiële bijdrage rekening met het efficiënter worden van de turbines op land. Dat heeft tot 
gevolg, dat voor een rendabele financiële exploitatie een grote turbine vereist wordt.  

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 turbine op grotere hoogte kan mak-
kelijk de dubbele tot drie maal de hoeveelheid stroom produceren dan een kleine turbine op de-
zelfde locatie. Zie hiertoe onderstaande tabel. 

 

Een bestemmingsplan kan ruimte bieden om binnen minimale en maximale afmetingen van as-
hoogte, rotordiameter en totaal parkvermogen een type windmolen te realiseren. Deze flexibiliteit 
in het bestemmingsplan is gewenst. De ontwikkelingen op het gebied van windenergie en wind-
molens gaan snel en het is de trend dat er steeds grotere molens beschikbaar komen. Door de 
keuze voor het type windmolen zo laat mogelijk, dat wil zeggen op het moment dat de bouwaan-
vraag wordt ingediend, te maken kan een windmolen worden uitgekozen die binnen de randvoor-
waarden uit het bestemmingsplan (en eventueel andere vergunningen) een zo hoog mogelijk ren-
dement heeft en het beste is wat er op dat moment beschikbaar is. De locatie kan zo optimaal 
worden benut. De turbines in dit plan zullen over een ashoogte van 110 - 135 meter en een wiek-
diameter van 115 - 141 meter beschikken. Het maximale vermogen per windmolen bedraagt tus-
sen de 3 en 4,5 MW. 

De bestaande turbines hebben een ashoogte van 98 meter en vier turbines hebben een rotor van 
82 meter. De door Zuidenwind gebouwde vijfde turbine - de derde in de rij - heeft een rotor van 
96 meter 

 

2.3.2. Milieuvoordeel  
Het milieuvoordeel van windenergie is evident. Emissie van stoffen als kooldioxide, zwaveldioxide 
en stikstofdioxide wordt vermeden. Eén kWh stroom van een windturbine leidt tot 580 gram ver-
meden CO2 emissie. (CBS, gebaseerd op het Protocol Duurzame Energie, 2004 van SenterNovem). 
De besparing van de CO2 emissie door de bouw van windpark Boerderijweg ligt dan in de orde van 
5.800 ton tot 10.440 ton. 

As hoogte 
in m 

Wind 
snelheid 

m/sec 

Productie 
effect 

Rotor Ø 
in m 

effect Afname 
Turbulentie 

Totaal 
effect 

opbrengst 
MWh/jaar 

100 6,31 100  % 100 100 % 1 100 % 5.000 

120 6,62 115   % 120 144 % -25 % +  185% 9.500 

140 6,96 135   % 140 196 % -35% + 260 % 13.000 
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3. Omgevingsmanagement 
Het initiatief voor de uitbreiding van het windpark Neer ligt bij de buurtcoöperatie Boerderijweg 
e.o., dat is de directe omgeving van het windpark. De coöperatie Zuidenwind heeft in overleg met 
de coöperatie Boerderijweg besloten met de ruimere omgeving van het park en de verschillende 
buurtschappen overleg te voeren over de bouw van het park en de ruimtelijke keuzes daarin en 
wat de exploitatie van de turbine kan betekenen voor de buurtgemeenschappen. Zo worden vrij-
wel alle bewoners in een straal van 2 kilometer in het proces betrokken. Het betreft de volgende 
gemeenschappen van omwonenden: Boerderijweg e.o., Witdonk (in Peel en Maas ), Beringe en 
Kern Heibloem. 

doelgroepen omwonenden 

 
 

3.1. De rol van communicatie 
Communicatie is een middel dat kan helpen om acceptatie bij bewoners, gemeente en andere be-
trokkenen te bevorderen. Om tot acceptabele keuzes te kunnen komen is het belangrijk om alle 
relevante stakeholders te betrekken.  

Zuidenwind hecht veel waarde aan een transparante en open omgang met de omgeving van 
nieuwe windturbines. Uitgangspunt van onze coöperatie is om zoveel mogelijk samen met de om-
geving windenergie tot stand te brengen en te exploiteren. Wij vragen de omgeving - i.c. de direct 
omwonenden in een straal van 2 km – om samen met ons coöperatief te ondernemen met wind-
energie. Op die manier willen we zo veel mogelijk lokale acceptatie voor het windpark creëren en 
het park als motor van andere ontwikkelingen in het gebied inzetten. Dit voeren we samen met de 
buurtcoöperatie Boerderijweg uit.  

We hechten grote waarde aan het betrekken van de belanghebbenden (omwonenden, inwoners 
Heibloem en Witdonk, gemeente Leudal en ook de maatschappelijke organisaties, ondernemers 
en overheden) op een open wijze te informeren en te betrekken bij het planproces en mogelijk 
ook de exploitatie. 
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3.2. Communicatiedoelstellingen 
De communicatiedoelstellingen in dit project zijn als volgt: 

 Het realiseren van zo groot mogelijke acceptatie voor Windproject Boerderijweg bij gemeen-
teraad, inwoners en andere belanghebbenden. 

 Het opbouwen van een relatie, een vertrouwensband met belanghebbenden. 
 Stakeholders zijn voldoende geïnformeerd over het proces en over de voor- en nadelen die 

windenergie en in het bijzonder dit project met zich mee kan brengen. 
 Er is voldoende mogelijkheid voor betrokkenen om met de initiatiefnemers en de gemeente 

in dialoog te gaan. 

3.3. Procesparticipatie 
Participatie begint met het vroegtijdig informeren en betrekken van de omgeving. Open, tijdig en 
transparant communiceren, zijn speerpunten van dit initiatief. Tegelijk betrekken we de omgeving 
bij de financiering en besteding van de revenuen van het park. Met de gemeenschappen van om-
wonenden zullen we in enkele overleggen de ontwikkeling van het plan bespreken en inventarise-
ren, welke zaken we in projecten kunnen organiseren met financiële steun door de exploitatie van 
de windturbine.  

Overleggen met de grondeigenaren en de buurtcoöperatie boerderijweg vonden reeds in begin 
2016 en in de loop van april en mei 2017 plaats. De procesparticipatie met de omgeving is opge-
start. Op 27 juni 2017 vindt het eerste overleg plaats 

3.4. Overleg en communicatie  
Communicatiemiddelen dragen de kernboodschap uit. Bij het ontwikkelen van de middelen moet 
de inhoud altijd getoetst worden aan de communicatie-doelstellingen. 

3.4.1. Kernboodschap 
De kernboodschap voor de onderzoeksfase is als volgt: 
 De windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke en provinciale duur-

zaamheidsdoelen. 
 Het project biedt kansen voor de coöperatie Boerderijweg en omwonenden om financieel te 

delen in de opbrengsten. 
Tijdens de vergunningenfase is de kernboodschap, naast bovenstaande punten: 
 De initiatiefnemers zijn zich bewust van de invloed van windturbines op de omgeving en 

willen de omgevingseffecten zo veel mogelijk positief ombuigen of beperken. 
 De initiatiefnemers zullen direct omwonenden en andere belanghebbenden gedurende het 

gehele proces van planvoorbereiding en – uitvoering vroegtijdig en volledig informeren. 

3.4.2. Sub-boodschappen 
Voor de diverse doelgroepen gelden aparte communicatieboodschappen. Hieronder enkele voor-
beelden. 
Voorbeeld voor politieke partijen: 
Het project gaat tot 18 miljoen kWh schone stroom leveren. Dat staat gelijk aan het elektriciteits-
gebruik van 6.000 huishoudens. Het project is daarmee belangrijk voor de gemeentelijke duur-
zaamheidsdoelstelling. 
Voorbeeld voor omwonenden: 
De initiatiefnemers werken nauw samen met de gemeente. Samen zorgen we voor vroegtijdige, 
duidelijke en eerlijke informatie over de windturbines. Een deel van de opbrengst van de nieuwe 
molen(s) komt in een omgevingsfonds en kan voor (duurzame) gewenste ontwikkelingen in het om-
liggende gebied worden ingezet. 
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Voorbeeld voor inwoners en omwonenden: 
U kunt participant worden van het project. U kunt lid worden van de coöperatie. Leden kunnen ge-
bruik maken van een obligatieregeling, speciaal voor inwoners van Heibloem en Leudal, waarmee 
een goed rendement van enkele procenten boven de depositorente mogelijk is. 
 
Voorbeeld voor ondernemers: 
Windenergie kan uw onderneming niet alleen een groen imago geven, maar het is ook een goede 
investering. 
  

3.5. Communicatiemiddelen  
Bij het project Windpark Boerderijweg worden de volgende middelen gebruikt om de om-
geving te blijven informeren en te betrekken:  

3.5.1. Informatiebijeenkomsten 
Gericht op omwonenden en maatschappelijke organisaties, waarin alle ruimte is voor vragen over 
de bouw en ook voor inbreng over financiering en besteding van de revenuen van de uitbreiding 
van het park. (zie ook: Klankbordgroep) 

3.5.2. Keukentafelgesprekken 
Transparantie en openheid staan altijd voorop. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin om-
wonenden beter antwoord op hun vragen krijgen als in een voor hun vertrouwde situatie een indi-
vidueel keukentafelgesprek gepland wordt. In de eigen thuissituatie voelt men zich meer op zijn 
gemak en kan meer op tafel komen dan tijdens de informatiebijeenkomsten. Tijdens de informa-
tiebijeenkomsten wordt aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor individuele gesprekken als 
daar behoefte aan is. 

3.5.3. Nieuwsbrieven  
Omwonenden van het windpark en andere stakeholders, bezoekers van de informatiebijeenkom-
sten en overige belangstellenden worden regelmatig door middel van (digitale) nieuwsbrieven ge-
ïnformeerd over de ontwikkelingen. 

3.5.4. Projectwebsite  
Informatie over de ontwikkelingen van de uitbreiding van windpark Neer met project Boerderij-
weg, de mogelijkheden om financieel te participeren, de projectvoortgang en plannen/uitleg over 
de besteding van de revenuen komen op voor dit project apart ontwikkelde pagina’s van de web-
site van Zuidenwind (www.zuidenwind.org). 

3.5.5. Persberichten 
Op belangrijke momenten in de ontwikkelings- of bouwfase van de uitbreiding van het windpark 
worden burgers via de lokale en regionale pers geïnformeerd. 

3.5.6. Social Media 
Ook Facebook en Twitter worden ingezet om belangrijke momenten in de ontwikkelings- of bouw-
fase van de uitbreiding van het windpark onder de aandacht te brengen. 

3.5.7. Excursies 
Voor omwonenden en andere stakeholders, alsmede belangstellenden kunnen naar behoefte ex-
cursies worden georganiseerd naar de al bestaande windmolen de Coöperwiek van Zuidenwind in 
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windpark Neer. Wat spreekt meer tot te verbeelding dan een gesprek met “ervaringsdeskundigen” 
en uitleg over windturbines bij een echte windturbine? 

3.5.8. Contactpersoon 
De initiatiefnemers stellen een contactpersoon aan die direct aanspreekpunt zal zijn. Deze vaste 
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 e-mailadres benaderbaar. (project@zuidenwind.org)  
 

3.5.9. Klankbordgroep 
Wij streven ernaar om uit vertegenwoordigers van de buurtschappen en het dorp Heibloem en sta-
keholders-groepen een klankbordgroep te laten ontstaan, die samen met coöperatie Boerderijweg 
en Zuidenwind mee denkt en invloed uitoefent op de verschillende aspecten van de (ruimtelijk fy-
sieke) ontwikkeling van het windplan. De klankbordgroep komt ca. 1x per drie maanden bij elkaar. 
In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd:  
 De gemeente 
 De initiatiefnemers Zuidenwind en coöperatie Boerderijweg 
 Een afvaardiging van de omwonenden (Witdonk en Heibloem)  

 

3.6. Stakeholderanalyse 
In onderstaand schema brengen we de belangrijkste belanghebbenden rondom het project in 
beeld en geven we aan, op welke wijze we richting de verschillende belanghebbenden blijven 
communiceren. Zodra er instemming is over dit project, willen wij deze analyse samen met de ge-
meente verder uitwerken. 

3.6.1. Stakeholder en krachtenveldanalyse 
 

Wie? Belang?  Tot nu toe geïnfor-
meerd / betrokken? 

Hoe in de toekomst  
informeren/betrekken 

Contactpersoon  

Directe omgeving 
Direct omwonenden 
(straal 2000 m) - 
Boerderijweg- gebied 
Witdonk-Beringe  

Ongestoord woongenot; 
Ontwikkeling van het gebied 

Geïnformeerd door brieven 
Informatie bijeenkomsten 
gepland op 27-06-2017 

Informatiebijeenkomsten 
Klankbordgroep Projectweb-
site  
Nieuwsbrieven Excursies 

  

Grondeigenaren Grondrente Gesprekken /overeenkomst Gesprekken Hennie Korten 
Marion Hartman 
Piet Groenen 

Dorps/buurt/Gemeenschapsoverleg 
Buurtcoöperatie 
Boerderijweg 

Kansen voor ontwikkeling van 
het gebied/de gemeenschap 

bijeenkomsten uitgevoerd 
op 6 april en gepland op 
driemaandelijkse basis  

 Bijeenkomsten 
Klankbordgroep  
Meedenken over participatie-
vormen, Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven Excursies 

Hennie Korten 
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Wie? Belang?  Tot nu toe geïnfor-
meerd / betrokken? 

Hoe in de toekomst  
informeren/betrekken 

Contactpersoon  

Gemeenschapsraad 
Heibloem 

Kansen voor ontwikkeling van 
het gebied/de gemeenschap 

Informatie/presentatie tij-
dens overleg Gemeen-
schapsraad Heibloem ge-
pland op 28-06-2017  

Bijeenkomsten 
Klankbordgroep  
Meedenken over participatie-
vormen Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven; Excursies 

Johan Hoebink 
(secretaris Gemeen-
schapsraad Heibloem) 

Bedrijven Boerderijweg / Heibloem 
Ondernemers / be-
drijven, 
Bijv. Ria Joosten, Ca-
tering en Evenemen-
ten 

 Nog geen specifieke acties 
op ondernomen 

Klankbordgroep  
Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven 
Excursies Meedenken over 
participatievormen 

 

Windpark Egchelse 
Heide 

Ontwikkeling eigen park Overleg over communicatie 
en financiële participatie 

Overleg en overeenkomsten 
Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven 

F. Boerkamps / A van 
Oerle projectleider 

Energie-coöperaties 
Leudal Energie Duurzame energie productie 

en afzet 
Overleg over aanpak 
Samenwerking bij buurt 
projecten  

Overleg en overeenkomsten 
Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven 

Har Geenen (Voorzit-
ter) 

Peel Energie Duurzame energie productie 
en afzet Coöperatieve aanpak  

Overleg over aanpak  
Samenwerking bij buurt 
projecten 

Overleg en overeenkomsten 
Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven 

Ton Hanssen, be-
stuurslid  

Gemeenten/Windpanel (indirect) 
Windpanel   Initiatief desgewenst nader 

toelichten 
Via gemeente Leudal 

Leudal  
Ambtelijk 
Bestuurlijk 

Initiatief draagt bij aan het 
behalen van de doelstellingen 
en afspraken die zijn vastge-
legd in samenwerkingsover-
eenkomst Goede ruimtelijke 
inpassing  

Initiatief toegelicht  Overleg  
Projectwebsite (*) 
Nieuwsbrieven 
 
 

 

Robert Wilms (ambte-
lijk) 
Piet Verlinden (be-
stuurlijk - portefeuille-
houder) 

Gemeenteraad Leu-
dal  

Initiatief draagt bij aan het 
behalen van de doelstellingen 
en afspraken die zijn vastge-
legd in samenwerkingsover-
eenkomst 

- Initiatief toelichten in fractie-
vergaderingen/ Commissie Fy-
siek: 12-09-2017 Projectweb-
site (*) 
Nieuwsbrieven 

Via raadsgriffie 
 
Jordi Custers (voorzit-
ter Commissie Fysiek) 

Peel en Maas Deelnemende gemeente in 
samenwerkingsovereenkomst 
welke gesloten is met de pro-
vincie. 
Direct aangrenzend aan het 
plangebied  

 Initiatief toelichten via 
(nieuws)brieven met verwij-
zing naar Projectwebsite (*) 

Via raadsgriffie 

Provincie 
Ambtelijk Stimuleren en faciliteren van 

windenergie in de gemeente.  
 Initiatief toegelicht Informeren 

Nieuwsbrieven 
Ab Brocking (ambte-
lijk) 

Bestuurlijk Ondersteunt initiatief, deze 
draagt bij aan de provinciale 
doelstellingen 

 Initiatief toegelicht Informeren 
Nieuwsbrieven 

Daan Prevoo  
(bestuurlijk – gedepu-
teerde) 
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Wie? Belang?  Tot nu toe geïnfor-
meerd / betrokken? 

Hoe in de toekomst  
informeren/betrekken 

Contactpersoon  

Natuur en landschapsorganisaties / Heemkundeverenigingen 
NMF Limburg  Behoud natuur en land-

schapswaarden 
Initiatief toegelicht en be-
sproken 

Informeren en bijeenkomsten 
Nieuwsbrieven 
Projectwebsite (*) 

Carel van de Zanden 
Jannie Vos 

Studiegroep Leudal 
(partner binnen Be-
zoekerscentrum Leu-
dal) 

Behoud natuur en land-
schapswaarden  Nieuwsbrieven 

Projectwebsite (*) 
Excursies 

Henk Leenders (secre-
taris) 

Groen Hart Leudal 
(partner binnen Be-
zoekerscentrum Leu-
dal) 

Draagvlak voor natuur, milieu 
en duurzaamheid   Nieuwsbrieven 

Projectwebsite (*) 
Excursies 

Ed Jedeloo (voorzitter) 
Betty Salden (secreta-
ris) 

IVN-afd. Roermond Draagvlak voor natuur, milieu 
en duurzaamheid 

Lezing en excursie wind-
energie (niet gekoppeld aan 
dit initiatief) 

Nieuwsbrieven 
Projectwebsite (*) 
Excursies 

Marjan Straver (voor-
zitter) 

Heemkundevereni-
ging Oos Neer 

Draagvlak voor en behoud 
van cultureel erfgoed   Nieuwsbrieven Projectwebsite  

Excursies 
Jo Kuipers,  
secretaris via 
secretaris@oosnaer.nl 

Heemkundevereni-
ging Heibloem 

Draagvlak voor en behoud 
van cultureel erfgoed  Nieuwsbrieven Projectwebsite  

Excursies 
Henk Vestjens (secre-
taris via: h.l.a.vest-
jens@planet.nl) 

VKK vereniging Kleine 
Kernen Limburg 

Leefbaarheid platteland Initiatief toegelicht en be-
sproken 

Informeren Nieuwsbrieven 
Projectwebsite Excursies 

Pieter Pelser  

LLTB Leefbaarheid platteland Initiatief toegelicht en be-
sproken 

Informeren  
Nieuwsbrieven 
Projectwebsite (*) 
Excursies 

Secretariaat / Bart 
Vergoossen (project-
leider duurzaamheid) 

Limburgs Landschap Behoud natuur en land-
schapswaarden  

Nog geen overleg Informeren  
Nieuwsbrieven 

 

SBB Behoud natuur en land-
schapswaarden 

Overleg met J.P. Peijs Informeren  
Nieuwsbrieven 

 

 
(*)onderdeel website Zuidenwind: www.zuidenwind.org 
 
Waar wenselijk zullen we in de communicatie samenwerken met andere initiatiefnemers in de regio (zoals 
bijv. NEWECOOP, Leudalenergie en REScoop Limburg.  
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4. Procesplanning 
De procesplanning op hoofdlijnen is hieronder weergegeven.  Belangrijk moment is de aanvraag 
van SDE subsidie. Dit kan slechts tweemaal per jaar: in maart en in september. Het is derhalve van 
belang om begin maart 2018  te beschikken over de omgevingsvergunning. 

Periode Acties Doel 

Juni 2017 Start overleg met grondeigenaren (16 juni). 
Vervolgoverleggen in overleg met de 3 
grondeigenaren. 

Informeren, afstemmen en afspraken 
maken over inbreng grond en verde-
ling grondrente. 

 Indienen principeverzoek Ophalen inzicht in bestuurlijk draag-
vlak. 

 Overleg met omwonenden (27 en 28 juni) Informeren en verzoek om te partici-
peren 

Juli 2017 Nader ontwerponderzoek Bepalen parklayout 

Augustus 2017 Afstemming resultaten ontwerponderzoek  

September 2017 Overleg met omwonenden Informeren en samen opstellen con-
cept lijst omgevingsprojecten. Af-
vaardiging klankbordgroep kiezen. 

 Presentatie bijeenkomst VKKL en Heem-
kundeverenigingen, studiegroep Leudal, 
Groen Hart Leudal, IVN-Roermond 

Informeren organisaties. 

 Overleg met Studie Groep, NMFLimburg en 
Staatsbosbeheer 

Informeren en afstemmen nog te on-
derzoeken natuuraspecten. Mogelijk 
afvaardiging voor klankbordgroep  

 Uitspraak principeverzoek Kennisnemen beslissing gemeentebe-
stuur 

 Start opstellen  aanvraag omgevingsver-
gunning   

Opstarten alle noodzakelijk acties tbv 
aanvraag omgevingsvergunning. 

 Overleg indeling windpark met grondeige-
naar en gemeente. 

Concept indeling windpark 

Oktober 2017 Instellen klankbordgroep Afvaardiging van stakeholders voor 
tussentijdse afstemming. 

 Werkbijeenkomst VKKL, Natuur en Land-
schap organisaties, Heemkunde. 

Informeren, afstemmen en opstellen 
concept lijst omgevingsprojecten. 

 Opstellen ruimtelijke onderbouwing Concept aanvraag omgevingsvergun-
ning beschikbaar hebben 

 Overleg indeling windpark met grondeige-
naar en gemeente. 

Definitieve indeling windpark 

 Opstellen investeringsplan Definitief investeringsplan 

 Opstellen exploitatieplan Definitief exploitatieplan 

PRINCIPEVERZOEK BOERDERIJWEG                                                                       PAGINA 12 VAN 24 



   

Periode Acties Doel 

 Opstarten onderzoek tbv ruimtelijke on-
derbouwing 

Inzicht in ruimtelijk aspecten tbv aan-
vraag. 

November 2017 Overleg met omwonenden/ klankbord-
groep 

Informeren en samen opstellen defi-
nitieve lijst omgevingsprojecten 

 Indienen aanvraag omgevingsvergunning Besluit bevoegd gezag. 

 Financieringsvoorbereiding Beschikking krijgen over voldoende 
financiële middelen 

December 2017 Start financiering via leden Risicodragend kapitaal ophalen voor 
realisatiefase. 

Januari 2018 Overleg met omwonenden/ klankbord-
groep 

Informeren voortgang omgevingspro-
jecten 

Februari 2018   

Maart 2018 Overleg met omwonenden/ klankbord-
groep 

Informeren voortgang omgevingspro-
jecten 

1e helft 2018 Onderhandelingen turbine leveranciers (Concept) overeenkomst 

 Onderhandelingen krediet verstrekkers (Concept) overeenkomst 

 Ontvangen besluit omgevingsvergunning Kennisnemen beslissing gemeentebe-
stuur 

Maart of September 
2018 

Aanvraag SDE subsidie Verwerven van exploitatie subsidie 

+ 2 maanden Besluit SDE subsidie ontvangen Kennisnemen beslissing subsidiever-
strekker 

 Afronden financiering Definitieve GO voor realisatie 

+ 3 maanden Vastleggen grondovereenkomsten Verwerven recht van opstal noodza-
kelijk gronden en erfdienstbaarheden 

 Aankoop turbine Verwerven turbines 

 Opstarten omgevingsprojecten Uitvoering geven aan afspraken 

+ 9 maanden Bouwen turbines Feitelijke realisatie turbines 

 Aanleggen infrastructuur Beschikken over infrastructurele 
voorzieningen  

+ 15 maanden Oplevering turbines Acceptatie turbines en start exploita-
tie. 

 
Legenda Formele activiteiten Participatie activiteiten  Faciliterende activiteiten  
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5. Baten voor de omgeving 
Bij een coöperatieve benadering zoals in de uitbreiding van windpark Neer gaan de baten voor de 
omgeving verder dan de gedragscode draagvlak en participatie Wind op Land van de NWEA aan-
geeft.  De ontwikkeling is 100 % coöperatief. Dit houdt in, dat alle baten terugvloeien naar de (rui-
mere) omgeving.  

Met gesprekken en overleg met  de buurtcoöperatie Boerderijweg, de gemeenschapsraad Hei-
bloem en de klankbordgroep zullen wij de specifieke wensen in het gebied inventariseren. Tegelij-
kertijd  zullen we proberen een stabiele structuur op te zetten die langjarig grote en kleine pro-
jecten in het gebied kan entameren en steunen. Deze structuur is het omgevingsfonds.  

.Financiële participatie is op individuele basis mogelijk door deel te nemen aan de financiering via 
de coöperatie. Via het lidmaatschap van de coöperatie zijn er mogelijkheden om financieel deel te 
nemen in de exploitatie van het park. Dat kan door leningen aan de coöperatie te verstrekken. 
Ook geeft het lidmaatschap recht op specifieke op het projectgerichte financieringsproducten zo-
als een obligatie met een redelijk rendement boven de depositorente.  Met deze middelen finan-
ciert de coöperatie het eigen vermogen voor de bouw van de turbine. 

5.1. De stroomopbrengst van de turbines 
De stroomopbrengst is sterk afhankelijk van welke turbines we kunnen plaatsen.  De baten voor 
de omgeving zijn gerelateerd aan de stroomproductie. Om een inzicht te geven in de baten voor 
de omgeving maken we eerst een betere schatten  De windsnelheid kunnen we relateren aan de 
opbrengsten van de Coöperwiek, de vijfde molen in het park Neer. Op basis daarvan maken we 
een realistische schatting van de te verwachten opbrengst ook bij slechte windjaren. Bij één tur-
bine kunnen we uitgaan van en opbrengst van 10.000.000 kWh per jaar. Bij de plaatsing van twee 
turbines zullen deze elk een iets lagere opbrengst hebben. In dat geval schatten we de windop-
brengst totaal  op 14.000.000  kWh / jaar  

 

5.2. Grondeigenaren 
De verlenging van het windpark Neer  beslaat een relatief klein gebied. We voeren met de directe 
aanpalende percelen (drie grondeigenaren) overleg over een uitbreiding van het park met twee 
turbines. Deze eigenaren zijn tegelijk bewoner van het gebied.  De laatste bijeenkomst met de 
grondeigenaren vond op 16 juni 2017 plaats. Zij zijn allen in principe bereid mee te werken. Zui-
denwind zal nu als eerste punt de geluidsdruk berekenen voor de verschillende turbine typen. De 
bewoners grondeigenaren krijgen daarmee een beter beeld wat het betekent in een windenergie-
bedrijfswoning te wonen.  Het uitgangspunt is dat er ten minste één zo mogelijk twee windturbi-
nes worden gerealiseerd. Met de grondeigenaren maken we een gezamenlijke transparante ver-
deling van de inkomsten voor het verlenen van een recht van opstal en mogelijk ook het scheppen 
van bedrijfswoningen. 

Daarnaast worden alle aspecten van het windpark met de bewoners-grondeigenaren besproken. 
Dit betreft vooral de effecten van geluid, slagschaduw en veiligheid. De grondeigenaren krijgen 
een marktconforme vergoeding voor het in gebruik geven van de grond voor de windmolens, de 
toegangsweg en de kraanopstelplaats. De markt voor grondvergoedingen wordt mede bepaald 
door wat het Rijk vraagt voor windparken op rijksgronden. Richtlijn voor de concrete bedragen 
vormt voor ons het ECN advies inzake de SDE+ (thans 3,5 € / MWh tendens dalend met 10 % per 
jaar). Met één grondeigenaar in het plangebied is een overeenkomsten voor het recht van opstal 
gesloten. Verder zijn afspraken gemaakt met de eigenaren over wat de financiële consequenties 
zijn, wanneer een turbine op hun gronden komt te staan en ook indien dit niet gebeurdt. 
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5.3. Omgevingsfonds 
Vanuit de exploitatie van het windpark zal een gebiedsgebonden bijdrage (het omgevingsfonds) 
worden gedaan die ten gunste komt aan het gebied rond het windpark onder andere Witdonk, 
Heibloem en Beringe. 
 We conformeren ons aan de ‘Gedragscode Participatie en Communicatie Wind op Land’ 
(NWEA, Natuur & Milieu & Greenpeace, 2016). Daarenboven is ons uitgangspunt de veel verder 
reikende coöperatieve aanpak. Het uitgangspunt dat Zuidenwind hanteert voor bovenwettelijke 
bijdragen aan de omgeving, is een jaarlijkse financiële ruimte van 1,00 euro/MWh. Bij een ge-
schatte productie van 10.000 – 14.000 MWh per jaar ligt de bijdrage aan het gebiedsfonds in de 
orde van 10.000 tot 14.000 euro per jaar. 
Het omgevingsfonds wordt beheerd door Zuidenwind. Vanuit Zuidenwind is een werkgroep ac-
tief, die alle activiteiten rondom het omgevingsfonds begeleidt. Deze groep neemt samen met 
de klankbord groep en andere stakeholders het initiatief om een `werkgroep omgevingsfonds 
Boerderijweg’ tot stand te brengen. Voor het gebiedsfonds wordt een statuut/reglement opge-
steld, dat regelt hoe de “werkgroep omgevingsfonds” wordt gerekruteerd en benoemd en hoe 
middelen uit het fonds voor projecten in de omgeving beschikbaar worden gesteld. Over de be-
stedingen uit het fonds wordt jaarlijks naar de omgeving gerapporteerd. 

 
Bijvoorbeeld; Projecten die gefinancierd worden uit het omgevingsfonds zijn gericht op: 
• De leefbaarheid van het gebied (sociaal / cultureel ). 

Denk aan bijdrages voor duurzame sociaal-culturele activiteiten in de kern Heibloem en omgeving die de 
cohesie binnen de gemeenschap bevordert (gemeenschapshuis, buurtactiviteiten ect.) 

• Ontwikkeling van natuur in samenwerking met de bos en perceel beheerders in het gebied. 
Versterking van landschapselementen door nieuwe aanplant, vogelbeheer, aanleg en beheer van ak-
kerranden. Samenwerking kan gezocht worden met Stichting Limburgs Landschap en het IKL 

• Concreet vorm geven aan de energietransitie. 
Het gebied draagt door de plaatsing van windturbines al enorm bij aan de energietransitie. 
Maar er zijn meer maatregelen te bedenken die ook een directe invloed op het comfort van de be-
bouwde omgeving hebben. Isolatie van woningen en het levensloopbestendig maken verhogen het 
woongenot en de waarde van huizen. Ook grotere projecten als “zon voor asbest” voor daken van stal-
len kunnen door bijdragen uit het omgevingsfonds gestimuleerd worden 

• De versterking van recreatieve aspecten van de windturbines. 
Windturbines kunnen goed worden ingezet voor recreatieve activiteiten, eventueel met een educatief 
tintje. Ondernemers in de recreatieve sector uit het gebied kunnen hieraan meedoen en profiteren. Te 
denken is aan de aanleg van wandel- , fiets-, en ruiterpaden voorzien van informatieborden die inhoude-
lijk uitleg geven over klimaat -, energievraagstukken en de functie van een windpark. 

• De versterking van educatieve aspecten van de windturbines. 
Er is al een educatief ontwikkeld over duurzame energie in overleg met de scholen van het primair on-
derwijs in Leudal (SPOLT) in samenwerking met Groen Hart Leudal, Elisabethmolen en Zuidenwind 
(aandacht voor waterkracht- en windenergie). Vanuit SPOLT is de behoefte uitgesproken dit project 
uit te breiden met energiebesparing en zonne-energie. Dit kan worden opgepakt in samenwerking 
met Leudalenergie. 
 

De hier boven genoemde projecten en ideeën zijn bedoeld als voorbeeld om een indruk te geven 
wat de impact van een omgevingsfonds op het directe gebied rondom een windpark kan heb-
ben.  
Uiteindelijk zijn het de mensen uit het gebied zelf die de ideeën en projecten aandragen! 
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5.4. Energiefonds 
Zuidenwind stelt zich ten doel het gebruik van duurzame energie te bevorderen en bij te dragen 
aan de energietransitie. Met de exploitatie van het windpark wordt het mogelijk voor Zuiden-
wind om naast het omgevingsfonds een energiefonds in te stellen. Het participatieplan krijgt 
daarmee een andere kwaliteit. Een kwaliteit die de 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 re-
venuen van de burgermolens worden ingezet om de energietransitie in de regio gestalte te ge-
ven. Het gaat hier om aanzienlijke bedragen in de orde van € 50.000/jaar per turbine. 

5.5. Uitgifte obligaties aan leden Zuidenwind 
Een vorm van individuele financiële participatie is mogelijk door middel van de uitgifte van obli-
gaties. Hiermee kunnen de windturbines gedeeltelijk worden gefinancierd. Op obligaties, die 
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 interes-
sant financieel instrument is waarbij de omgeving daadwerkelijk de lusten van het windpark kan 
ervaren. 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. Een an-
dere voorwaarde is het lidmaatschap van de coöperatie. Ook kan de rente voor de directe om-
geving hoger zijn dan voor die wijdere omgeving. Zuidenwind wil de komende periode graag on-
derzoeken of er interesse is voor deze vorm van participatie. In combinatie met het lidmaat-
schap van de coöperatie kan dit een interessant instrument worden om burgers te betrekken bij 
de energietransitie.  

5.6. Samenvattend overzicht mogelijke geldstromen  
De bovengenoemde fondsen en bijdragen zijn in dit stadium nog onzeker qua omvang. Toch wil-
len wij u een indruk geven over welke omvang we spreken. Turbines gaan ongeveer twintig jaar 
mee en worden in vijftien jaar afgeschreven. De financiële bijdrage van het Rijk loopt gedu-
rende vijftien jaar. De periode waarover de revenuen terugstromen naar het gebied bedraagt 
daarom vijftien jaar. In onderstaande tabel is een en ander samengevat.  

 
 Min Max 

Investeringen  6.500.000 €  10.000.000 €  

Stroom opbrengst (P50) 10.000.000 kWh 15.000.000 kWh 

Eigen vermogen 20 % 1.300.000 € 2.000.000 € 

Wat vloeit terug naar de omgeving 

Grond en directe omgeving 30.000 € / jaar 50.000 €/jaar 

Omgevingsfonds € 1, - /MWh/jaar 10.000 € /jaar 15.000 € /jaar 

Energiefonds  50.000 € /jaar 70.000 € / jaar 

Rente op financiering eigen vermogen  65.000 € /jaar 100.000 € /jaar 

Reserve voor nieuwe projecten  PM PM 

Totaal  ++ 155.000 € /jaar ++ 235.000 €/jaar 
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Ten opzichte van de gedragscode zal de bijdrage van het windproject Boerderijweg ruim dertig 
maal de NWEA richtlijn bedragen. Afhankelijk van de uitvoering van het park zullen de revenuen 
in de orde van een tot twee ton jaarlijks bewegen.  
Buiten de fondsen zal er ook een (klein) rendement kunnen zijn wat de coöperatie nodig heeft 
voor de opbouw van reserves en voor het realiseren van haar doelstellingen.  
 

5.7. Risico: ondernemen met windenergie 
Het exploiteren van windenergie is een risicovolle onderneming. Het ondernemingsplan vereist 
een zorgvuldige planning en een goed onderzoek, of tenminste inschatting van de mogelijke op-
brengsten. De windsnelheid ter plaatse van het project kan variëren, maar is de meest bepa-
lende factor voor de omzet en daarmee ook de opbrengsten van een project. Wij menen op 
grond van onze verkenning en ervaring, dat het project Boerderijweg economisch haalbaar is. 
Dat neemt niet weg, dat het een risicovolle investering vereist, waarbij de rendementen ook 
kunnen tegenvallen. De boven aangehaalde bijdragen zijn in die zin op te vatten als een rela-
tieve verdeling. De weergegeven getallen zijn géén garantie maar slechts een indicatie bij een 
realistisch scenario, zonder tegenvallers. 
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6. Goede ruimtelijke ordening: ruimtelijke onderbouwing  
De Realisatie van het windproject Boerderijweg is niet mogelijk binnen het vigerende bestem-
mingsplan. Daarom zal primair een ruimtelijke procedure moeten worden doorlopen hetzij ge-
richt op een herziening van het bestemmingsplan hetzij gericht op een omgevingsvergunning 
voor afwijken van het bestemmingsplan. Deze vormen de juridische basis voor de Gemeente 
om een omgevingsvergunning voor het bouwen te kunnen verlenen. Zuidenwind heeft voorals-
nog geen voorkeur voor één van beide procedures. Dit zal in overleg met bevoegd gezag wor-
den afgestemd.  

6.1. De ruimtelijke kaders  
In het planologische traject voor het verkrijgen van een bouwvergunning van de turbines zullen 
we een ruimtelijke onderbouwing aanleveren. De onderbouwing gaat in op de ruimtelijke ka-
ders. 
Limburg kent een provinciale opgave van 95,5 MW aan windenergie in 2020. Er moet nog een 
kleine 80 MW worden gerealiseerd, om de eerste stap 14,5 % duurzame energie te bereiken. De 
lange termijn doelstellingen reiken nog verder.  
Van toepassing zijn verder de normale ruimtelijke kaders waaronder de structuurvisie Infra-
structuur en Ruimte, Structuurvisie Wind op Land, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, 
Natura 200, en de ladder van duurzame verstedelijking. Verder hebben we te maken met het 
provinciaal omgevingsplan Limburg 2014, de omgevingsverordening Limburg en met de Regiovi-
sie 2008 – 2018: Het oog van Midden. Voorts en niet in de laatste plaats ook de Strategische 
Overallvisie 2020 Leven in Leudal, de Structuurvisie Leudal – regie op de toekomst, de welstand-
nota maar eerst en vooral de uitgangspunten met de richtlijnen voor windenergie initiatieven 
zoals de vier gemeenten in Midden Limburg deze in overleg met de provincie hebben vastge-
steld.  

6.2. De richtlijnen en uitgangspunten voor windinitiatieven 
In dit principeverzoek beschrijven wij hoe het project Boerderijweg – past in de uitgangspunten 
en richtlijnen van de Gemeente Leudal. Het project is 100 % coöperatief ontwikkeld, de reve-
nuen vloeien geheel terug naar de omgeving en gemeenschap, er is géén sprake van grondspe-
culatie en we willen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.  

6.3. Milieu en omgevingsaspecten 
In de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal het plan in verband met 
een goede ruimtelijke ordening nader worden onderzocht op een aantal milieu- en omgevings-
aspecten en worden getoetst aan de betreffende wet- en regelgeving. 
Dat betreft de volgende aspecten: 
Geluid, slagschaduw, veiligheid, ecologie en archeologie en cultuurhistorie, water en bodem en 
radar en straalpaden.  

6.3.1. Geluid en slagschaduw 
Voor geluid en slagschaduw zijn wettelijke normen vastgelegd in het activiteitenbesluit. Uit een 
eerste verkenning waarbij voor geluid een afstand van 500 meter tot woonbebouwing is aange-
houden blijkt dat één windturbine goed inpasbaar is. De tweede komt binnen deze zone van de 
woning van de grondeigenaar. Nader onderzoek zal duidelijk maken welke afstand tot de woning 
moet worden aangehouden om nog aan de wettelijke norm te voldoen.  
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Hierbij wordt opgemerkt dat de normstelling voor windturbinegeluid niet inhoudt dat windturbi-
nes onhoorbaar zijn. Windturbines kunnen afhankelijk van afstand en specifieke weersomstandig-
heden soms hoorbaar zijn.  
Daarnaast kan, als de zon op de juiste positie staat, de schaduw van de bewegende rotor over een 
woonobject vallen. Dit is slagschaduw. Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan dat hinderlijk 
zijn. Deze situatie is goed te voorspellen, en Zuidenwind neemt een voorziening op in de besturing 
van de windturbines die slagschaduw voorkomen. 
 Zuidenwind hanteert als uitgangspunt dat zij hinder voor omwonenden wil voorkomen. Omdat 
vooraf niet precies is te voorspellen of en in welke situaties hinder wordt ervaren zal ook na reali-
satie van het windpark met de omwonenden contact worden gehouden. Met specifieke maatrege-
len in bedrijfsvoering van de windturbine kan mogelijke hinder worden beperkt of voorkomen. 

6.3.2. Veiligheid, Ecologie en Archeologie en cultuurhistorie, water en bodem 
In het kader van dit principeverzoek zijn deze aspecten verkend op basis van deskundigen oordeel 
gecombineerd met onze kennis van het gebied door de bouw van de Coöperwiek. In de ruimtelijke 
onderbouwing zullen we elk van deze aspecten nader bespreken. Vooralsnog menen wij, dat het 
beoogde windproject zodanig kan worden gepositioneerd en ontworpen dat aan alle deze wette-
lijk normen wordt voldaan. 

6.3.3. Radar en telecommunicatie  
Straalpaden tussen zendmasten voor telecommunicatie mogen niet gehinderd worden door rotor-
bladen of turbinemasten. Voor zover wij nu uit het Antenneregister afleiden lopen er géén straal-
paden door het zoekgebied. Straalpaden vormen geen belemmering voor de ontwikkeling.  
Windturbines beïnvloeden de werking van radars, met als gevolg dat de detectiekans van objecten 
door radars vermindert. Het Ministerie van Defensie heeft normen opgesteld waaraan plannen 
worden getoetst en beoordeeld. Wanneer Defensie het plan negatief beoordeelt, kan het plan niet 
vergund worden. Dat is het geval wanneer de detectiekans met meer dan 10 % vermindert. TNO 
voert de berekeningen ten behoeve van deze toetsing uit. 
De verlaging van de detectiekans is afhankelijk van de turbine, de ashoogte en de afstand tussen 
turbines. Het bestaande windpark Neer kon met een 9,5% verlaging net aan de criteria voldoen.  
 Voor Radar zijn enkele toetsingen uitgevoerd door TNO. 
Een grote turbine heeft een beperkte en aanvaardbare invloed op de radars. (6 % verlaging) De 
verlaging van de detectiekans door radarsignalen die twee turbines met een onderlinge afstand 
van 400 meter veroorzaken is volgens eerste berekeningen echter onaanvaardbaar. (11%).  

6.4. Landschap  
Windmolens hebben invloed op de omgeving. Windmolens veranderen door hun formaat en dy-
namiek de beleving van het landschap. Bij de landschappelijke analyse baseren wij ons op de uit-
gangspunten van het rapport Landschapsvisie Windenergie Peelland Zuid, van Veenenbosenbosch. 
Vanuit landschappelijke analyse bestaat er een voorkeur voor het plaatsen van twee turbines als 
verlenging van de lijn van het windpark Neer. Het Boerderijweg windproject zal met twee turbines 
het ritme en de lijn van windpark Neer ondersteunen en versterken.  
Het meest bepalende lineaire landschapselement is de lijn van het afwateringskanaal, de 
Snepheiderbeek. De Boerderijweg volgt deze lijn. Met de bossen van landgoed Witdonk aan het 
einde van de Boerderijweg is zo een halfbesloten landschap ontstaan. De bossen van het landgoed 
en de Snepheiderbeek komen hier bij elkaar en vormen de visuele beëindiging van de landschap-
pelijke kamer. De hoekverdraaiing van de Snepheiderbeek wordt hier ingeleid door de bocht in de 
Boerderijweg en de afwijkende verkaveling maar is verder niet zichtbaar.  
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6.4.1. Toepassing ontwerpprincipes en parklayout 
Wanneer we de ontwerpprincipes van Veenenbos en Bosch toepassen op het windproject Boerde-
rijweg, komen we tot een parklayout van twee turbines met een afstand van 400 meter. 
In het bestaande windpark hebben de turbines een onderlinge afstand van 400 meter, en een on-
derbreking ter hoogte van de Doorbrand. Daar bedraagt de afstand 800 meter.  
Project Boerderijweg kan zo als een logische voortzetting ontworpen worden door twee turbines 
in een gelijk ritme te plaatsen met een onderlinge afstand van 400 meter. Zo sluit het aan bij de 
afstanden tussen de bestaande turbines en ontstaat een ritme van 2-3-2. Windpark Boerderijweg 
vormt in deze configuratie samen met Windpark Neer één geheel. Met de verlenging met twee 
turbines in de aangegeven lay-out komt het windpark uit op 7 turbines. 

Het plan voldoet op deze wijze aan de vijf ontwerpprincipes. 
• Ontwerpprincipe 1. Plaatsing windturbines alleen in grootschalige, open jonge ontgin-

ningen.  
• Ontwerpprincipe 2. Alleen lijnopstellingen met heldere ritmiek, minimaal 3 en maximaal 7 

windturbines. 
• Ontwerpprincipe 3. Gepaste afstand aan houden tussen opstelling onderling in verband 

met interferentie 
• Ontwerpprincipe 4. De windmolenopstelling is landschapsversterkend  
• Ontwerpprincipe 5. Niet kruisen van landschappelijke structuren 

FIGUUR:  - RITMIEK BOVENAANZICHT KAARTBEELD 
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6.4.2. Turbinetype en beeld  
Moderne turbines worden groter, om zo efficiënter gebruik te maken van de locatie en meer ener-
gie op te wekken. Grotere moderne turbines wekken 2 tot 3 maal zo veel energie op dan de be-
staande, zoals aangetoond in Hoofdstuk 2.3.1. Deze hogere opbrengst werkt ook door in de finan-
ciële bijdrage voor windenergie. Een rendabel project ontstaat vooral door toepassing van grote 
turbines, die relatief per opgewekte kWh goedkoper zijn.  
Vanuit deze ontwikkelingen kiezen we voor turbines van grotere omvang. Hierover hebben wij ad-
vies ingewonnen bij de landschapsarchitect Harm Veenenbosh ( het advies is opgenomen in de bij-
lagen)  
Het blijkt dat hoogte en grootte verschillen tussen de twee turbines van project Boerderijweg en 
windpark Neer niet bepalend zijn. Dit blijkt ook uit de visualisaties. Verschijningsvorm daarentegen 
lijkt wel belangrijk om het beeld van één rustige lijn te benadrukken.  
 Indien we een turbine van de leverancier Enercon toepassen blijven de verhoudingen in opbouw, 
de kleur en het beeld dezelfde. Door de perspectivische vertekening zal het hoogteverschil met de 
bestaande windturbines verkleind worden door de grote afstand. Dit is goed uit de visualisaties te 
herkennen.  
Deze benadering sluit goed aan op het advies van Veenenbos en Bosch. Met deze parklayout vol-
doet het plan aan alle ontwerpprincipes.  

 
 

 

6.4.3. Parklayout en milieuvereisten 
Een parklayout met twee Enercon turbines op 400 meter afstand levert echter een te grote radar-
verstoring en is daardoor niet realiseerbaar. Ook zal van één turbine de geluidsbelasting op de wo-
ning boven de wettelijke norm komen, doordat de afstand tot de woning ongeveer 250 meter be-
draagt.  
Wij willen als eerste stap de uiterste mogelijkheden onderzoeken om de uitbreiding met twee tur-
bines te realiseren.  
 
 

PRINCIPEVERZOEK BOERDERIJWEG                                                                       PAGINA 21 VAN 24 



   

Het geluidsvraagstuk is mogelijk op te lossen door de woonfunctie te wijzigen in bedrijfswoningen. 
Overleg met de bewoners hierover is gestart, en er is besloten een nader geluidsonderzoek uit te 
voeren om de dagelijkse geluidsdruk op de woningen te berekenen.  
Om de verstoring van de radarsignalen te verminderen bieden twee oplossingsrichtingen zich aan: 

- Toepassing van een andere turbine type  
o Siemens en Lagerwey turbines hebben een kleiner radarprofiel, en zouden de ra-

dartoets mogelijk kunnen doorstaan.  
o Deze turbines brengen echter een ander beeld, vooral doordat de toren verschilt 

van de huidige turbines.  
- Plaats de twee nu geprojecteerde turbines belangrijk verder uit elkaar (500 m)  

Tot slot kan een uitbreiding met één turbine, die gelijk is in verschijningsvorm en meer in de 
ruimte voor het landgoed Witdonk geplaatst wordt een goed compromis bieden tussen de land-
schappelijke criteria en de harde milieuvereisten 
 

6.4.4. Nader ontwerponderzoek  
Wij gaan zo spoedig mogelijk een nader ontwerponderzoek starten waarbij wij de belangrijkste 
stakeholders, (in dit geval gemeente, provinciale landschapsarchitecten en omwonenden) betrek-
ken. Met de parklayout willen wij een balans zoeken tussen geluidsnormen, nabijheid tot wonin-
gen en landschappelijk beeld. Uitgangspunt is dat de oplossingen de radartoets van TNO moeten 
kunnen doorstaan.  
Het ontwerponderzoek kent de volgende scenario’s  

- Plaats één turbine: verder van Witdonk zodat er nog aansluiting ontstaat met windpark 
Neer 

- Plaats twee turbines op grotere afstand van elkaar – dat leidt tot een te hoge geluidsbelas-
ting, echter met instemming van de eigenaren is hierin te voorzien.  

- Plaats twee turbines van een ander type (Siemens of Lagerwey) en beoordeel of het beeld 
aanvaardbaar is; 

De afweging van de verschillende aspecten vereist deelname van andere stakeholders aan het on-
derzoek. Wij zullen de komende maand werken aan de gegevens die bovenstaande scenario’s met 
zich mee brengen en zouden vervolgens gezamenlijk met de stakeholders: gemeente Leudal, be-
woners-eigenaren, landschapsarchitect van de provincie Limburg tot een afweging en keuze willen 
komen.  
De visualisaties laten de verschillende opties zien: van uit de boerderijweg in twee richtingen:  
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Bijlage  
Windpark Boerderijweg Leudal 
Landschapsadvies uitbreiding windturbineopstelling 
 
Aanleiding 
De coöperatieve vereniging Zuidenwind heeft in het kader van de uitbreiding van de wind-
energie in Midden Limburg een initiatief ingediend bij de gemeente Leudal om de be-
staande windturbineopstelling uit te breiden. In Leudal zijn in het totaal zes initiatieven 
ingediend. Alle initiatieven zijn ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijk advies-
panel.  
Het advies van de coöperatieve vereniging Zuidenwind is door het panel als kansrijk be-
oordeeld. De vereniging wil het initiatief nu verder uitwerken in een principeverzoek. 
Teneinde het initiatief zo kansrijk mogelijk te maken heeft zij advies gevraagd aan ons bu-
reau ten behoeve van de landschappelijke inpassing. 
 
Advies 
De bestaande opstelling bestaat uit een vijftal turbines die parallel aan de Snepheiderbeek 
zijn geplaatst. De vereniging wil de opstelling uitbreiden aan de oostzijde. Het initiatief 
omvat de plaatsing van een extra turbine aan de Boerderijweg in het verlengde van de be-
staande lijn met een grotere onderlinge afstand tot de bestaande turbine. 
Op basis van bestudering van de stukken, onze kennis van de locatie en een gesprek met 
de initiatiefnemers geven wij de volgende adviezen: 
 
1. Zorg voor een korte, herkenbare lijnopstelling 
De Landschapsvisie windenergie Peelland Zuid kiest voor een korte lijnopstellingen als een 
terugkerend en herkenbaar principe voor deze regio. Het verlengen van de bestaande op-
stelling zou hier goed in passen. Zorg dat de nieuwe turbines in het verlengde staan van de 
bestaande lijn. 
 
2. Plaats twee nieuwe turbines 
Met de plaatsing van een enkele turbine op een grotere onderlinge afstand wordt de lijn 
onregelmatig en daarmee het beeld onrustig. Het is aan te bevelen om in plaats van één, 
een tweetal nieuwe turbines te plaatsen waardoor in de lijn een ritme van 2-3-2 ontstaat. 
De huidige oostelijke turbines staan immers ook op iets grotere afstand. Zoek naar rust en 
herhaling van dit beeld. Probeer dicht bij de bestaande tussenafstanden te komen. 
 
3. Gebruik hetzelfde type, een beperkte variatie in de ashoogte is mogelijk 
Vanuit de technische ontwikkeling is het begrijpelijk dat niet precies dezelfde 
turbines worden geplaatst als bestaand. Overigens zit in de bestaande al enige 
variatie. Vanuit het beeld is het echter aan te bevelen om de afwijking in de ashoogte en 
de grootte van de rotorbladen niet te groot te maken. Ga ook uit van hetzelfde type tur-
bine zodat de verhoudingen in de opbouw, de kleur en het beeld vergelijkbaar blijven. 
 
4. Plaats twee gelijke turbines 
De twee nieuw te plaatsen turbines dienen dezelfde te zijn ten behoeve van een rustig 
eindbeeld. 
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Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A. 

  p/a Jane Addamstraat 27 
  2131 VP Hoofddorp 

telefoon 023 - 5615088 
KvK nummer: 53242130 

info@zuidenwind.org 

 

 
Aan: college van B&W Gemeente Leudal  
Postbus 3008 
6093 ZG Heythuysen 

 
Van:  Coöperatieve vereniging Zuidenwind U.A. 

  Neer 21-5-2015 

 
Geacht college, 

 
Met deze brief verzoeken wij u medewerking te 
verlenen aan de plannen van de Coöperatieve 
vereniging Zuidenwind U.A. voor het ontwikkelen en 
realiseren van een coöperatief windmolenpark in de 
Gemeente Leudal.  
Het verheugt ons, dat u samen met de Gemeenten 
Weert en Nederweert wilt komen tot de 
ontwikkeling van gedragen windlocaties waarbij u 
expliciet plaats wilt maken voor 
energiecoöperaties. 
 
Wij verzoeken u, om ten behoeve van het park dat 
wij op een of meerdere nader te bepalen locaties in 
uw Gemeente willen bouwen, straks bij gebleken 
geschiktheid, voor deze locatie(s) de bestemming 
zodanig te wijzigen, dat het oprichten en 
exploiteren van windinstallaties cum annexis voor 
het opwekken van duurzame energie mogelijk wordt.  

 

 
Graag lichten wij ons verzoek hieronder  toe. 

 

Aanleiding  
Evenals in uw visie  vormt het ontwikkelen en realiseren van windmolens door en 
voor burgers een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling naar energie-
onafhankelijkheid. Bij de bouw van de vijfde turbine in Windpark Neer constateren 
wij een grote betrokkenheid  en investeringsbereidheid van de burgers in de 
Gemeente Leudal.  
De energiecoöperaties Zuidenwind en Leudal Energie werken  bij dit project 
samen, waarbij Zuidenwind energie produceert en Leudal Energie de windenergie 
aan burgers levert. Door deze samenwerking zijn alle burgers en bedrijven nu in 
staat te investeren in de opwekking van duurzame elektriciteit èn de in de 
Gemeente opgewekte  elektriciteit ook af te nemen . Alle burgers en bedrijven 
kunnen lid worden van onze coöperaties.  
Uw medewerking aan ons verzoek zal ertoe leiden dat de keten van 
elektriciteitsopwekking en elektriciteitslevering en gebruik economisch en 
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1 Projectbeschrijving  
 
 
1.1 Aanleiding 

Voor de energietransitie in Limburg is een significante toename van het areaal aan duurzame ener-
gie onontbeerlijk. De ontwikkeling van windturbines zal hierin een belangrijke rol spelen. Ten be-
hoeve van de ontwikkeling van windenergie op haar grondgebied heeft de Gemeente Nederweert 
initiatiefnemers uitgenodigd om een principeverzoek tot planologische medewerking voor een wind-
park in te dienen. In voorliggend voorstel doen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de Ne-
derweertse energiecoöperatie NEWECOOP een principeverzoek voor het Windpark Ospeldijk.  
 
1.2 Het project in hoofdlijnen  

Dit initiatief voor Windpark Ospeldijk  is gericht op de ontwikkeling van een windpark bestaande uit 4 
windturbines ten zuidoosten van Ospeldijk. Het zoekgebied bevindt zich nabij de productielocatie van 
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) aan de Zwarteboordweg (figuur 1).   
 
Het windpark zal bestaan uit een korte lijnopstelling van 4 windturbines met een lengte van circa 1,5 
á 2,0 km. Vooralsnog wordt gedacht aan windturbines met afmetingen in een bandbreedte van circa 
100 tot 130 meter as-hoogte en een rotordiameter van 100 tot 130 meter. Het nominale vermogen 
van de windturbines zal in de orde van grootte van 2,5 – 3,5 MW liggen, waarmee het totale ver-
mogen van het beoogde windpark tussen 10 tot 14 MW zal uitkomen. De productie van duurzame 
energie van het windpark is afhankelijk van de precieze invulling geraamd op 25 tot 40 miljoen KWh.  
 
Omdat het project ontwikkeld en geëxploiteerd zal worden door de samenwerking van twee maat-
schappelijke organisaties zonder winstoogmerk komen alle verdiensten uit het windpark terecht in 
Limburg en de lokale gemeenschap van Nederweert. In totaal gaat het om een bedrag in ordegrootte 
van € 300.000,- per jaar.   
 

 
 
Figuur 1: Zoekgebied Windpark Ospeldijk bij pompstation WML  
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1.3 Initiatiefnemers 

De initiatiefnemers van dit project zijn WML, de Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP, 
de Nederweerter Energie Coöperatie’. Beide partijen hebben in september 2016 eerst nog ieder af-
zonderlijk een initiatief voor een windpark in onderhavig plangebied ingediend. In 2017 is besloten 
om verder gezamenlijk op te trekken en dit principeverzoek als samenwerkende partijen in te dienen.  
 
WML en NEWECOOP zullen dit project gestalte geven en ontwikkelen. WML en NEWECOOP wer-
ken samen op 50/50 basis. In principe is het de bedoeling dat na planologische procedures en ver-
gunningverlening, beide partijen ieder zelfstandig de helft van het windpark c.q. 2 windturbines in ei-
gendom nemen en gaan exploiteren.  
 
Opgemerkt moet worden dat in het zoekgebied ook de energiemaatschappij ENECO een initiatiefvoor-
stel heeft ingediend. WML en NEWECOOP hebben mogelijkheden voor samenwerking verkend. Met 
respect voor ieders positie en doelstellingen is geconstateerd, dat de wens om de revenuen van een 
windpark op deze locatie optimaal aan de lokale gemeenschap ten goede te laten komen, het beste tot 
zijn recht komt middels voorliggende samenwerking.  
 
Waterleidingmaatschappij Limburg  
WML heeft het exclusieve recht en de wettelijke plicht om in de provincie Limburg de productie en 
distributie van drinkwater te verzorgen. Kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren 
van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uit-
stekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening 
veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water. De waterwingebieden van 
WML liggen midden in het landschap, de gemeenten en provincie zijn de aandeelhouders van WML, 
en alle inwoners zijn klant van WML.  
Omdat WML werkt met kwetsbare natuurlijke hulpbronnen (Limburgs grond- en oppervlaktewater) 
gaat klimaatverandering niet aan hen voorbij. Duurzaamheid is daarom verankerd in de werkproces-
sen van WML waarbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke CO2 voetafdruk. WML werkt toe 
naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. Het opwekken van duurzame energie is een be-
langrijke bouwsteen om deze doelstelling te halen. Naast investeringen in zonne-energie en water-
kracht, kijkt WML ook nadrukkelijk naar de inzet van windturbines om haar energieverbruik te ver-
duurzamen. Met 3 a 4 windturbines kan WML grotendeels in haar energiebehoefte voorzien.  
 
Onderhavig initiatief voor een windpark bij de productielocatie Ospel kan daaraan een substantiële 
bijdrage leveren. WML wil de opgewekte duurzame energie vooralsnog zelf gebruiken om daarmee 
haar klimaatdoelstelling te realiseren en ook voor de langere termijn de levering van duurzame ener-
gie zekerstellen. Op deze wijze kan WML tevens een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie 
in Limburg.  
 
NEWECOOP 
De recent opgerichte lokale  ‘Nederweerter Energie Coöperatie’ wil de energietransitie van fossiel 
naar duurzaam vormgeven en ook bijdragen aan lokale duurzame ontwikkeling in sociale zin. 
NEWECOOP werkt aan duurzame energieprojecten door en voor burgers en bedrijven in Neder-
weert. Eén van de doelstellingen is de realisatie van lokale projecten voor opwekking van duurzame 
zonne- en windenergie, waarin leden van de coöperatie kunnen investeren en participeren. Reve-
nuen uit deze projecten worden mede aangewend voor andere verduurzamingsprojecten van 
NEWECOOP. Met onderhavig initiatief kan NEWECOOP een belangrijke stap in de verwezenlijking 
van haar ambities zetten.   
 
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 partijen zoals WML verzekerd van een gelijkwaardige partner bij de pro-
jectontwikkeling 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. 
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1.4 Visie op windontwikkeling.  

WML en NEWECOOP hebben als initiatiefnemers een gedeelde visie op de ontwikkeling van dit 
windproject. Het windpark moet vooral een windpark worden met maatschappelijk draagvlak en met 
structureel profijt voor de lokale gemeenschap van Ospeldijk en Nederweert. Daarmee voldoet dit 
projectvoorstel aan een belangrijke wens van de gemeente Nederweert om de opbrengsten van het 
windpark zoveel mogelijk in de lokale gemeenschap terecht te laten komen.     
 
Wij willen dit windpark realiseren in nauwe afstemming met grondeigenaren in het projectgebied 
rondom het windpark. Draagvlak bij de lokale gemeenschap en, in het bijzonder, het behoud van een 
goede relatie met de aangrenzende buren van WML wegen daarbij zwaar, gezien het belang van de 
productielocatie van WML voor de drinkwatervoorziening.  
 
Tijdens het gehele planvormingstraject tot en met de realisatie trekken initiatiefnemers gezamenlijk 
op. Voor de inhoudelijke en procedurele aspecten en de daarbij benodigde onderzoeken zal externe 
expertise van Sweco op het gebied van windenergie en planologische procedures worden ingescha-
keld. Daarnaast wordt via NEWECOOP ook gebruik gemaakt van de specifieke kennis en ervaring 
op het gebied van organisatie van energie coöperaties en draagvlakontwikkeling, die beschikbaar is 
via o.a. de koepelorganisatie Rescoop Limburg en de coöperatie Zuidenwind.  
 
 
2 Baten voor de omgeving  
2.1 Eerlijke verdeling van lusten en lasten 

Initiatiefnemers, bewoners en grondeigenaren en omwonenden van het zoekgebied zullen elkaar 
kunnen vinden in een eerlijke transparante verdeling van lusten en lasten van het windpark. Een 
transparante en rechtvaardige verdeling van de revenuen is het uitgangspunt. Dit is in dit project mo-
gelijk omdat het project zal worden ontwikkeld en geëxploiteerd door twee partijen zonder winstoog-
merk. 
 
NEWECOOP zal via de door haar bestuurde onderneming ‘Burgerwindpark Nederweert BV’ haar deel 
van het windpark exploiteren. Voor NEWECOOP is een gezonde exploitatie van het windpark met vol-
doende resultaat om risico’s op te vangen en investeringen terug te verdienen het vertrekpunt. De 

winst uit wind-exploitatie wordt aangewend om een energiefonds (zie 2.3) te voeden, waarmee pro-
jecten gefinancierd kunnen worden die bijdragen aan de energietransitie van Nederweert.  
 
Voor WML is het project primair gericht op het behalen van haar verduurzamingsdoelstelling en niet 
op het genereren van winst uit windexploitatie. Ook voor WML is een gezonde exploitatie met vol-
doende resultaat om risico’s op te vangen en investeringen terug te verdienen het vertrekpunt. Extra 

profijt uit de exploitatie komt volledig aan onze klanten, dus de Limburgse gemeenschap ten goede.   
 
Het windpark leidt tot substantiële baten voor de lokale gemeenschap. Er zijn vier structurele geld-
stromen te onderscheiden:  

➢ grondvergoeding c.q. erfpacht windpark 
➢ omgevingsfonds 
➢ energiefonds 
➢ obligatierentes op participaties   

 
De geldstromen staan in dit stadium nog niet vast. Toch willen wij een indruk geven over welke be-
dragen we spreken. In navolgende paragrafen zijn op basis van de huidige inzichten en ervaring 
richtbedragen gegeven waar wij aan denken. Windturbines gaan ongeveer twintig jaar mee, worden 
in vijftien jaar afgeschreven. De financiële bijdrage van het Rijk loopt eveneens gedurende vijftien 
jaar. De periode waarover de revenuen terugstromen naar het gebied bedraagt daarom vijftien jaar.  
 
2.2 Grondvergoedingen   

Om het windpark te kunnen realiseren moeten de benodigde gronden voor de windmolens, toe-
gangswegen en kraanopstelplaatsen van de eigenaren worden gepacht. De grondeigenaren krijgen 
daar een marktconforme vergoeding voor. De markt voor grondvergoedingen wordt mede bepaald 
door wat het Rijk vraagt voor windparken op rijksgronden. Wij hanteren het jaarlijkse ECN advies 
voor de SDE+  als basis. Thans € 3,50 / MWh / jaar.  
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Bij een energie productie van 25.000 MWh  komt dit neer op een beschikbaar bedrag voor grondhuur 
van € 87.500 per jaar. Dit is een extra inkomstenstroom voor de grondeigenaren en bewoners in een 
zone rondom het windpark.  
 
Wij streven naar een zodanige verdeelsleutel van de grondvergoeding, dat alle grondeigenaren en 
bewoners er mee instemmen. Aangezien nu nog niet precies bekend is hoe de parklayout er uit zal 
zien proberen we tot een gedragen verdeelsystematiek te komen. Wanneer alle grondeigenaren ach-
ter deze systematiek staan is er sprake van een rechtvaardige verdeling.  
 
2.3 Omgevingsfonds 

Vanuit de exploitatie van het windpark zal jaarlijks een bedrag aan een “Omgevingsfonds Windpark 
Ospeldijk ”  worden gedoneerd. Het uitgangspunt dat  WML en NEWECOOP willen hanteren voor 
deze (bovenwettelijke) jaarlijkse bijdragen aan de omgeving, is € 1,00 /MWh. Deze bijdrage is het 
dubbele van hetgeen in de Gedragscode Participatie en Communicatie Wind op Land (NWEA, Na-
tuur&Milieu & Greenpeace, 2016) als richtlijn is aangehouden.  
 
Bij een gemiddelde energieproductie van 25.000 MWh per jaar, zal het omgevingsfonds dus met een 
bedrag van € 25.000 per jaar worden gevoed.  
 
Uit het omgevingsfonds kunnen allerlei projecten worden gefinancierd die gericht zijn op een verdere 
verduurzaming en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld projecten gericht op: 
 

➢ De leefbaarheid van het gebied; Denk aan bijdragen voor duurzame sociaal-culturele activi-
teiten in de buurtschap Ospeldijk en Ospel  die de cohesie binnen de gemeenschap bevor-
dert (buurthuis, buurtactiviteiten, fanfare etc. ) 

➢ Ontwikkeling van natuur; versterking van landschapselementen door nieuwe aanplant, vo-
gelbeheer, aanleg en beheer van akkerranden, in samenwerking Stichting Limburgs Land-
schap of IKL 

➢ Gestalte geven aan de energietransitie; Isolatie van huizen, grotere projecten als “zon voor 

asbest” voor daken van stallen , 
➢ Recreatie en educatie; Windturbines kunnen goed worden ingezet voor educatieve activitei-

ten. Ondernemers in de recreatieve sector uit het gebied kunnen hieraan meedoen en pro-
fiteren. Te denken is aan de aanleg van wandel-, fiets-, en ruiterpaden voorzien van infor-
matieborden die inhoudelijk uitleg geven over klimaat -, energievraagstukken en de functie 
van een windpark. 

➢ Infrastructuur; Het fonds kan bijdragen infrastructurele knelpunten in het gebied op te los-
sen. Denk hierbij aan aanleg van glasvezel, beter GSM ontvangst of realiseren van betere 
ontsluitingswegen. 

 
Deze voorbeelden zijn bedoeld om een indruk te geven wat de impact van een omgevingsfonds op 
het directe gebied rondom een windpark kan hebben. Uiteindelijk zijn het de mensen uit het gebied 
zelf die de ideeën en projecten aandragen!  
 
Het omgevingsfonds kan worden beheerd door NEWECOOP. Binnen NEWECOOP is een werk-
groep actief, die alle activiteiten rondom het omgevingsfonds begeleidt. Deze groep neemt samen 
met de klankbordgroep en andere stakeholders het initiatief om een “werkgroep omgevingsfonds 

Windpark Ospeldijk“ in te stellen. Voor het gebiedsfonds wordt een statuut/reglement opgesteld, dat 
regelt hoe de   “werkgroep omgevingsfonds” wordt gerekruteerd en benoemd en hoe middelen uit het 

fonds voor projecten in de omgeving beschikbaar worden gesteld. Over de bestedingen uit het fonds 
wordt jaarlijks naar de omgeving gerapporteerd. 
 
2.4 Energiefonds  

Door de 50% participatie van NEWECOOP in het windpark wordt het mogelijk om naast het omge-
vingsfonds een energiefonds in te stellen. De beschikbare exploitatie-winst van de twee burgermo-
lens wordt ingezet om de energietransitie in Nederweert gestalte te geven.  
Vooralsnog wordt verwacht dat de bedragen gemiddeld in de orde van € 100.000 per jaar bij twee 
turbines kunnen uitkomen, die zullen bijdragen aan de missie van NEWECOOP: Nederweert ener-
gieneutraal in 2030!  
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Het participatieplan krijgt daarmee een andere kwaliteit. Een kwaliteit die de gangbare participatie 
overstijgt. Het is niet slechts bedoeld voor een betere verdeling van lusten en lasten van windener-
gie, maar legt de basis voor de lokale vertaling en concrete aanpak van de noodzakelijke energie-
transitie.  
 
Opgemerkt wordt dat de winst uit exploitatie afhankelijk is van diverse factoren zoals, het investe-
ringsniveau van het uiteindelijk te realiseren windpark, (fluctuaties) in het windaanbod, de rentestand, 
het niveau van SDE op het moment dat de vergunningen zijn verleend, de rentestand op het moment 
van financieren etcetera.   
 
2.5 Participaties  

Voor de financiering van het windpark zal circa 20 % eigen vermogen moeten worden ingebracht. De 
rest kan met vreemd vermogen (banklening) worden gefinancierd. NEWECOOP wil financiële partici-
patie mogelijk maken voor burgers en bedrijven in Nederweert door middel van uitgifte van obliga-
ties. Hiermee kan het benodigde eigen vermogen van het windpark worden gefinancierd.  
Op de obligaties, die vaak een looptijd hebben van 5 jaar, wordt een vastgesteld rendement uitge-
keerd. Dit rendement (2,5% boven de 5-jaars deposito rente) is hoger dan de spaarrente, waardoor 
het een interessant financieel instrument is voor burgers en bedrijven om de mogelijkheid te hebben 
om via een investering daadwerkelijk in de lusten van het windpark te delen.  
Bij een omvang van circa € 2.000.000 voor de obligatieleningen gaat het om circa € 80.000,- rente- 
inkomsten per jaar voor de participanten in het windpark.  
 
Om te zorgen dat de lokale gemeenschap het meest profiteert, krijgen inwoners en bedrijven uit de 
omgeving voorrang bij het inschrijven op obligaties. Daarbij kan de rente voor de directe omgeving 
hoger zijn dan voor die wijdere omgeving.  
NEWECOOP zal de komende periode onderzoeken of er interesse is voor deze vorm van participa-
tie. In combinatie met het lidmaatschap van de coöperatie kan dit een interessant instrument worden 
om de Nederweertse burgers te betrekken bij de energietransitie.  
 
 

3 Opstelling windturbines  
3.1 Landschappelijke structuur zoekgebied 

Het zoekgebied voor het windproject is de omgeving van het pompstation van WML bij Ospeldijk. De 
percelen waarop het pompstation van WML ligt en enkele aangrenzende percelen daarbuiten zijn in 
eigendom van WML. In waterwingebied zelf kunnen geen windmolens worden geplaatst.  
 
Het zoekgebied ligt in de gemeente Nederweert in het agrarische gebied tussen de kern Ospeldijk en 
de Venlose weg (N275). Het gebied is relatief dunbevolkt. Het bestaat uit grote agrarische percelen 
langs de verkavelingsassen van de Peelontginningen die 400 tot 600 meter uit elkaar liggen. Deze 
ontginningen valt onder de categorie jonge ontginningen. Na de ruilverkavelingen van de 60 jaren 
van de vorige eeuw, hebben de kleinschalige droge heideontginningen plaats gemaakt voor meer 
openheid en rechtlijnigheid. Dit raamwerk is sinds de ruilverkaveling ook ruimer van opzet geworden. 
Daarnaast zijn in dit jonge ontginningen gebieden aan te wijzen waar nog zoveel (lineaire) land-
schapselementen te vinden zijn dat  hierdoor een halfbesloten landschap ontstaat.   
 
De Venlose weg vormt in combinatie met het kanaal Noordervaart een sterke structuurlijn in het land-
schap. Kenmerkend ruimtelijk visueel aspect hierbij is de hoekverdraaiingen, waarbij binnen één blok 
het patroon wel recht is, maar de grote blokken onderling niet loodrecht op elkaar staan. (zie kaart-
beeld). Door de voornamelijk grootschalige landbouwkundige inrichting en gebruik is de natuur-
waarde beperkt (figuur 2). 
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Figuur 2: Overzichtskaart structuur plangebied en hoofdrichtingen landschap 

 
3.2 Plaatsingsalternatieven  

Opstellingen van de windturbines vormen een nieuw element in het landschap. Ervaringen elders ge-
ven aan dat de landschappelijke effecten als minder ingrijpend worden ervaren als het beeld van een 
windturbineopstelling eenvoudig en eenduidig is. Lijnopstellingen met een strak, eenduidig patroon 
worden als minder storend beleefd en beschouwd dan meer 'rommelige' opstellingen.  
 
Het gehanteerde uitgangspunt voor de uitwerking van het windpark is daarom de inpassing van een 
regelmatige rechte lijn bestaande uit 4 windturbines, met onderling gelijke tussenafstanden van mini-
maal 4 keer de diameter van de rotor.  
Er zijn twee principeopstellingen uitgewerkt op basis van de mogelijke alternatieven voor inpassing 
van lijnopstellingen in het zoekgebied. Dit is gebaseerd op een nadere verkenning van randvoor-
waarden en mogelijkheden voor plaatsing. Hierbij zijn alle woonobjecten in het plangebied geïdentifi-
ceerd met behulp van het BAG- register. Vervolgens zijn rondom deze objecten contouren van 400 
en 450 meter getrokken. Dit is de afstand die indicatief benodigd is om aan de wettelijke normen 
voor geluid op woningen van derden te kunnen voldoen. Ook zijn contouren van 200 meter rond 
woonobjecten getrokken. Dit zijn de minimale grenzen die wat betreft externe veiligheid worden aan-
gehouden. Verder is ten opzichte van Ospeldijk een afstand van 1200 meter vanaf de Meijelsedijk in 
kaart gebracht. Dit is de afstand die wij in principe ten opzichte van bebouwingskernen willen aan-
houden. Het resterende gebied binnen de gemeentegrens is vervolgens als zoekgebied afgebakend. 
Daarbinnen moet de lijnopstelling gerealiseerd worden. In het plangebied zijn alle grondeigenaren 
geïdentificeerd en in kaart gebracht.  
 
Gegeven de ruimtelijke structuur en de overige beperkingen komen in principe twee alternatieve lij-
nen voor de opstelling van de windturbine in aanmerking, te weten een lijn : 
A: parallel aan de ontginningsstructuur (figuur 3) 
B: parallel aan de Venlose weg (N275) (figuur 4) 
 
Deze zoekrichtingen met daarin de indicatieve positie van de windturbines zijn in kaarten weergeven. 
De uitwerking van de definitieve positionering zal samen in met de grondeigenaren binnen dit gebied 
worden gedaan. Daarom is er in deze fase van principeverzoek nog geen precieze opstelling vastge-
legd. De initiatiefnemers beogen immers juist een participatief ontwikkelproces waarin grondeigena-
ren en directe omgeving invloed hebben.  
 
Daarbij speelt ook een rol dat de precieze lengte van de lijn en turbineposities mede afhankelijk zal 
zijn van de turbinekeuze (en as-hoogte en rotordiameter) en de mogelijke verschillen in gevolgen van 
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posities voor o.a. de productiviteit, natuur (vleermuizen/vogels) en geluid, slagschaduw en radarver-
storing en randvoorwaarden, bijvoorbeeld i.v.m. met straalpaden van telecom.   
 

 
Figuur 3: Opstelling alternatief A 

 

 
Figuur 4: Opstelling alternatief B 
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3.3 Effecten landschap – alternatieven 

Wanneer elementen zoals windturbines aan het landschap worden toegevoegd is dat vrijwel altijd 
van invloed op de huidige ruimtelijk kwaliteit. In dit zoekgebied staat relatief weinig bebouwing en er 
is voldoende ruimte. Daarnaast is dit gebied open van karakter en de ruimtelijke opbouw van ontgin-
ningswegen en kavellijnen kan met de 4 windturbines worden versterkt. In het landschapsadvies van 
Veenenbosch en Bos hebben korte lijnen de voorkeur. Deze passen het best bij de aanwezige maat 
van het landschap. Beide alternatieven voor een lijnopstelling zijn eenvoudig en rustig voor de waar-
neming.  
Door de aansluiting van de lijnen bij één van de bestaande richtingen in het landschap wordt de her-
kenbaarheid van de landschappelijke structuur versterkt. Ook wat betreft maat en schaal van het 
landschap past het windpark bij het landschap. Verder sluiten de lijnen ruimtelijk aan op het WML 
terrein waardoor er ook een ruimtelijk zichtbare verbinding tussen windenergie en verduurzaming 
van de waterwinning wordt gelegd.  
 
Opstelling alternatief A volgt de verkavelingsrichting en heeft daardoor in principe de voorkeur. Deze 
windturbineopstelling is als nieuw element het meest helder en logisch gesitueerd ten opzichte van 
de verkavelingsstructuur van het landschap en is daardoor het best passend bij dit zoekgebied.  
 
3.4 Visualisaties 

Om een indicatie te geven van het effect op het landschap zijn vanuit verschillende zichtpunten rond 
de locatie op circa 1 kilometer afstand, fotomontages vervaardigd van de lijnvorming opstelling van 4 
windturbines met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 120 meter volgens alterna-
tief A.  Uit deze fotomontages (figuur 5) blijkt dat de lijnopstelling van gelijke typen turbines die even 
ver uit elkaar staan, een herkenbaar element in het landschap vormt, zonder een effect van visuele 
insluiting te veroorzaken. 
 

  

  
Figuur 5: Gevisualiseerde opstelling van de turbines 
 
4 Omgevingsmanagement  
 
4.1 Ontwikkelproces 

Wij willen een windproject ontwikkelen in goede samenwerking met relevante stakeholders.  
De omgeving van het windpark in wording wordt actief tijdens het ontwikkelproces betrokken.  
Vanaf het eerste moment worden de direct omwonenden gevraagd om mee te denken en te beslis-
sen op welke manier het windpark in de eigen buurt wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd betrekken we de 
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omgeving actief bij het genereren van ideeën voor besteding van de revenuen van het park en wordt 
participatie in de financiering aangeboden (zie ook hoofdstuk 2). 
 
In het proces van ontwikkeling van een windpark van idee tot exploitatie zijn in hoofdlijn de volgende 
vier fasen te onderscheiden:  
• Fase 1: planvorming  
• Fase 2: ruimtelijke besluiten en vergunningverlening  
• Fase 3: voorbereiding realisatie en bouw windpark 
• Fase 4: exploitatie windpark  
 
Planvorming - Goede ruimtelijke onderbouwing  

De planvormingsfase is gericht op het uitwerken van een concreet plan waarover een ruimtelijk be-
sluit genomen kan worden, waarop vergunningen verleend kunnen worden en dat juridisch stand 
houdt. Dit kan een bestemmingplan zijn in combinatie met een vergunningaanvraag voor bouwen of 
een verzoek omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. In beide gevallen vormt 
de goede ruimtelijke onderbouwing van het plan de basis voor de besluitvorming door het bevoegd 
gezag. In het kader van de ruimtelijke onderbouwing worden alle belangen in beeld gebracht. Het 
gaat om het krachtenveld van belanghebbende omwonenden, organisaties die zich op specifieke be-
langen richten (bijvoorbeeld natuurorganisaties als Limburgs Landschap), bedrijven (telecom) en 
overheden die de doelstelling op het gebied van duurzaamheid moeten realiseren.  
Ook alle onderzoeken worden verricht die nodig zijn om de effecten van het windpark te kunnen toet-
sen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het gaat hierbij onder meer om aspecten geluid, slag-
schaduw, natuur en landschap, externe veiligheid, radar en telecommunicatie.  
 
Planvorming - Draagvlak 

Tegelijkertijd gaat het in de planvormingsfase om het ontwikkelen van draagvlak voor het plan. Orga-
niseren van lokaal draagvlak is cruciaal bij de ontwikkeling van windenergieprojecten. Dat doen wij 
door de stakeholders, met name de grondeigenaren en omwonenden in de directe invloedssfeer en 
de buurtschappen in de omgeving van het park direct in het planvormingsproces te betrekken en 
door adequate communicatie naar de inwoners van Nederweert.  
 
Open en transparante communicatie over de voor- en nadelen van een windpark zien wij als voor-
waarde voor een succesvol ontwikkeltraject. Lokale acceptatie bij alle belanghebbenden is belang-
rijk. Opbrengsten uit het windpark worden als aanjager van andere ontwikkelingen in het gebied in-
gezet. Met ons omgevingsmanagement willen wij de kansen die windenergie biedt aan belangheb-
benden presenteren en de tools aanbieden om deze kansen samen te benutten. Daarmee ontwikke-
len wij draagvlak voor en acceptatie van het windpark.   
 
Planvorming - Besluitvorming  

In de fase van planvorming gaan wij uit van een nauwe afstemming c.q. samenwerking met het be-
voegd gezag. Het doel is te zorgen dat de inhoudelijke uitwerking en voorbereiding naadloos aansluit 
op de voorbereidingen voor de formele procedures bij bevoegd gezag. Door inschakeling van ex-
terne expertise op het gebied van planvorming voor windenergie wordt gezorgd voor aanlevering van 
complete benodigde documenten voor de besluitvorming.    
 
Wij stellen een periodiek overleg voor, waarbij naast de inhoudelijke aspecten ook afstemming over 
de planning van de formele besluiten plaatsvindt rekening houdend met agenda en termijnen voor 
behandeling in raadscommissie en gemeenteraad.  
Gezien het belang van het tijdig kunnen aanvragen van SDE+ subsidie streven wij naar vergunning-
verlening in het najaar van 2018, zodat nog in 2018 subsidie aangevraagd kan worden. SDE+ ver-
toont namelijk een dalende trend met ongeveer 5% per jaar. Uitstel tot SDE 2019 kan een fors lager 
rendement tot gevolg hebben, waardoor de beoogde exploitatie-winst in het geding komt.  
 
Na vergunningverlening volgt de periode waarin eventuele bezwaren in een beroepsprocedure door 
de Raad van State worden beoordeeld. Door goede communicatie en procesparticipatie streven wij 
naar een groot draagvlak voor het windpark en hopen wij bezwaren zoveel mogelijk te voorkomen.    
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Voorbereiding realisatie en bouw windpark   
Na vergunningverlening en verkrijging van SDE volgt de voorbereiding van de realisatie. Hierbij wor-
den technische details verder uitgewerkt, worden de contracten voor turbineleveranties en uitvoering 
gesloten en wordt de financiering geregeld. Tot oplevering van het windpark moet indicatief met een 
doorlooptijd van 1,5 – 2 jaar gerekend worden.  
In alle fasen zullen wij zorgen voor adequate communicatie over de ontwikkeling van het windpark 
met de omgeving (zie verder 4.3) 
 
4.2 Participatie stakeholders 

Voor wat betreft de planvormingsfase voor het windpark onderscheiden wij als belangrijkste sta-
keholders in procesparticipatie:  
 
➢ Grondeigenaren; 

➢ omwonenden in de directe invloedssfeer (< 1 km) van het windpark; 

➢ bewoners/buurtschappen in de omgeving van  het windpark; 

➢ inwoners gemeente Nederweert.    

 
Grondeigenaren 
WML kan op eigen grond maximaal  één windturbine realiseren. De andere drie windturbines zullen 
bij aangrenzende grondeigenaren moeten worden gerealiseerd. Daartoe zijn de grondposities in het 
zoekgebied in kaart gebracht op basis van kadastrale gegevens. Binnen het zoekgebied is slechts 
een beperkt aantal grondeigenaren nodig om een project te kunnen realiseren. Wij willen echter zor-
gen dat alle grondeigenaren rond het windpark profijt hebben en in gezamenlijk overleg komen tot 
een evenwichtige verdeelsleutel van de beschikbare grondvergoeding.  
Over de verdeelsleutel denkt en beslist iedereen in het gebied mee. Elementen die in de overeen te 
komen verdeelsleutel van de grondopbrengst een rol spelen zijn of de grondeigenaar al dan niet te-
vens bewoner is, het feitelijke ruimtebeslag voor het windpark, de hoeveelheid grond binnen het 
zoekgebied. Er is reeds gestart met overleg met omliggende grondeigenaren die tevens ook bewo-
ner zijn. Deze gezamenlijke bijeenkomst op 8 juni j.l. is positief verlopen en wordt de komende we-
ken voortgezet.  
 
Omwonenden directe invloedssfeer 
Onder omwonenden in de directe invloedssfeer verstaan wij bewoners die binnen circa 1 kilometer 
rond de locatie wonen. Dit is geen absolute grens, maar een indicatieve afstand waarop effecten van 
geluid of slagschaduw onder bepaalde omstandigheden soms nog waarneembaar kunnen zijn. Het 
gaat indicatief om circa 25 objecten met een woonfunctie.  
In een eerste bijeenkomst worden direct omwonenden ( 1 km rondom plangebied ) uitgenodigd om 
de plannen samen te bespreken. Er vinden in deze eerste verkennende ronde geen individuele ge-
sprekken met bewoners plaats. Dit om aan de belangrijke doelstelling openheid en transparantie te 
kunnen voldoen. Iedereen hoort zo 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.  
 
Tegelijkertijd wordt gesproken over de mogelijkheden die het op te richten gebiedsfonds voor de in-
woners kan betekenen. De bedoeling is dat omwonenden zelf ideeën kunnen ontwikkelen en aandra-
gen die uit het gebiedsfonds gefinancierd kunnen worden. Ook ideeën voor verzachting en compen-
satie van nadelen worden verzameld en dienen als input voor planuitwerking. 
 
Bewoners en bedrijven verdere omgeving  
Daarnaast zal in de fase van planvorming ook met vertegenwoordigers van bewoners uit de verdere 
omgeving worden besproken. Daarbij richten wij ons concreet op informatiebijeenkomsten over het 
project in samenwerking met de dorpsraden van Ospeldijk, Ospel, Eind en Buurtschap Kruisstraat. 
Ook hier wordt het plan toegelicht en worden de mogelijkheden die het op te richten gebiedsfonds 
voor de inwoners kan betekenen en worden ideeën verzameld die als input voor planuitwerking kun-
nen dienen. 
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4.3 Communicatie en informatie 

Gezien de veelheid van betrokken partijen is een goede, open en transparante communicatie over 
het project maar de stakeholders in de verschillende fasen van uitwerking van het project belangrijk. 
Wij hechten aan een duurzaam goede relatie met alle buren en klanten.  
De communicatie naar geïdentificeerde stakeholders zal, indien planologische medewerking voor dit 
project wordt verkregen concreter in een communicatieplan met tijdpad worden uitgewerkt.   
 
NEWECOOP speelt als lokale partner in dit initiatief een belangrijke rol in de communicatie over het 
ontwikkeltraject. Inhoudelijk is de communicatie gericht op:  
 

➢ Algemene informatie over nut en noodzaak van een energietransitie in Nederland en de bij-
drage die de eigen gemeente of buurt kan leveren. Zorgen voor begrip en besef dat wind-
energie nodig is om klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.  

➢ Organisatie; samenwerking van de lokale energiecoöperatie NEWECOOP met de ge-
meente Nederweert en andere partijen aan energietransitie  

➢ Specifieke informatie over het ontwikkelproces voor het windpark. 
 
 
Instrumenten 

➢ bijeenkomsten 

Bijeenkomsten met grondeigenaren en directe omgeving als hiervoor onder 4.2 beschreven zijn met 
name gericht op participatie in de planuitwerking en concretisering van windpark.   
 
Daarnaast organiseert de lokale energiecoöperatie NEWECOOP meer algemeen gerichte bijeen-
komsten in alle dorpskernen om informatie te verstrekken over hoe de energietransitie in de eigen 
gemeente vorm kan worden gegeven. Hier worden vragen die onder burgers over windenergie leven 
beantwoord en wordt een besef gekweekt dat windenergie een belangrijke bijdrage aan het halen 
van de energiedoelstellingen levert. De gemeente Nederweert treedt naar buiten om te vertellen wat 
de doelstellingen van de overheid zijn en wat de bijdrage van windenergie kan zijn. De gemeente 
Nederweert werkt samen met alle Midden Limburgse gemeentes om windenergie te promoten en 
communiceert dat via de pers en gemeenteblaadjes. 
 

➢ Keukentafelgesprekken 1 op1  

Transparantie en openheid staan altijd voorop. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin burgers 
beter antwoord op hun vragen krijgen als in een voor hun vertrouwde situatie een individueel keuken-
tafelgesprek gepland wordt. In de eigen thuissituatie voelt men zich meer op zijn gemak en kan meer 
op tafel komen dan in buurtbijeenkomsten 
 

➢ Media 

Het ontwikkelen van een windpark neemt geruime tijd in beslag. Om ook over de langere termijn be-
trokkenen en belangstellenden te blijven informeren zullen we de volgende middelen gebruiken: 
 

o Projectwebsite: Voor alle informatie en ontwikkelingen betreffende het windpark, mogelijkhe-
den om financieel te participeren, projectvoortgang en uitleg over de besteding van de reve-
nuen in de eigen gemeente.  

 
o Sociale Media: Facebook en Twitter worden ingezet om belangrijke momenten in de ontwik-

kelings- of bouwfase van het windpark onder de aandacht te brengen. 
 

o 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.  

 
o Persberichten: Op belangrijke momenten in de ontwikkelings- of bouwfase van het windpark 

worden burgers via de lokale pers geïnformeerd 
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o Contactpersoon: Een vast contactpersoon onderhoudt gedurende het hele proces van ont-
wikkeling en bouw van het windpark contacten met de omgeving en alle relevante stakehol-
ders. De contactpersoon is telefonisch en via een apart emailadres benaderbaar 

 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om voor inwoners in het projectgebied en voor andere belangstel-
lenden een excursie naar het windmolenpark in de buurgemeente Neer te organiseren. Wat spreekt 
meer tot te verbeelding dan een gesprek met “ervaringsdeskundigen” en uitleg over windturbines bij 

een echte windturbine. 
 
4.4 Organisatie van betrokkenen 

De sterk participatieve benadering in het omgevingsmanagement stimuleert dat belanghebbenden 
zich zelf organiseren om ontwikkelingen die door de opbrengsten uit het windmolenpark mogelijk 
worden gestalte te geven. Andere sociale, maatschappelijke of infrastructurele projecten worden be-
dacht en uitgevoerd door de zich organiserende bewoners in het gebied zelf. Dit kan door aansluiting 
bij bestaande of oprichting van nieuwe buurtverenigingen.   
 
De initiatiefnemers streven naar het ontstaan van een klankbordgroep waarin betrokkenen, stakehol-
ders uit de aangrenzende buurtschappen, 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. 
 
 
5 Goede ruimtelijke ordening 
Realisatie van een windproject is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Daarom zal 
primair een ruimtelijke procedure moeten worden doorlopen hetzij gericht op een herziening van het 
bestemmingsplan hetzij gericht op een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmings-
plan. Deze moeten de juridische basis vormen om een omgevingsvergunning voor het bouwen te 
kunnen verlenen. De initiatiefnemers hebben vooralsnog geen voorkeur voor één van beide procedu-
res. Dit zal in overleg met bevoegd gezag worden afgestemd.   
 
In beide procedures zal het plan in verband met een goede ruimtelijke ordening nader worden onder-
zocht op een aantal milieu- en omgevingsaspecten en worden getoetst aan de betreffende wet- en 
regelgeving. In het kader van dit principeverzoek zijn deze aspecten in hoofdlijn verkend op basis 
van expert-judgement. Dit om op voorhand te kunnen bepalen of er in planologisch opzicht geen on-
overkomelijke belemmeringen te verwachten zijn. Het betreft de volgende onderwerpen:   
 
5.1 Geluid en slagschaduw 

Voor geluid en slagschaduw zijn wettelijke normen vastgelegd in het activiteitenbesluit. Uit een eer-
ste verkenning blijkt dat, mede gezien de relatief geringe dichtheid van woningen een windpark goed 
inpasbaar is. Het beoogde windpark kan zodanig worden gepositioneerd en ontworpen dat aan alle 
wettelijk normen wordt voldaan.  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de normstelling voor windturbinegeluid niet inhoudt dat windturbines on-
hoorbaar moeten zijn. Windturbines kunnen afhankelijk van afstand en specifieke weersomstandig-
heden soms hoorbaar zijn. Sommige omwonenden kunnen dat als hinderlijk ervaren.  
Daarnaast kan, als de zon op de juiste positie staat, de schaduw van de bewegende rotor over een 
woonobject vallen. Dit is slagschaduw. Afhankelijk van het tijdstip van de dag kan dat hinderlijk zijn.  
 
Wij hanteren als uitgangspunt dat hinder voor omwonenden zoveel als mogelijk wordt voorkomen. 
Omdat vooraf niet precies is te voorspellen of en in welke situaties hinder wordt ervaren zal ook na 
realisatie van het windpark met de omwonenden contact worden gehouden. Met specifieke maatre-
gelen in bedrijfsvoering van de windturbine zal mogelijke hinder worden beperkt of voorkomen.  
 
5.2 Externe veiligheid 

Windturbines die in Nederland gebouwd mogen worden moeten gecertificeerd zijn volgens IEC 
61400. Dat betekent dat ze technisch aan internationaal vastgestelde regels voldoen. Verder moeten 
volgens het activiteitenbesluit afstanden in acht worden genomen ten opzicht van bespertk kwets-
bare en kwetsbare objecten (woningen). De beoogde opstellingen voldoen aan deze eisen.   
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5.3 Natuur 

Uit een uitgevoerde verkenning van natuurwaarden in het zoekgebied blijkt dat het pompstation 
Ospel en de directe omgeving leefgebied is voor een aantal beschermde soorten uit de wet  natuur-
beheer, te weten de das, diverse vleermuissoorten, de bever en broedvogels. De das, vleermuizen 
en bever zijn beschermd.  Vooralsnog is op basis van expert-judgement ingeschat dat het voorko-
men van deze diersoorten geen onoverkomelijke belemmering voor de ontwikkeling van het windiniti-
atief vormt. Er is geconcludeerd t.a.v. 
 
• Das: naar verwachting geen probleem omdat de in het gebied aanwezige burcht niet wordt aan-

getast en er meer dan voldoende alternatief leefgebied voorhanden is.  
• Vleermuizen: naar verwachting geen probleem omdat een lanenstructuur aanwezig is waar de 

dieren zich voornamelijk langs zullen bewegen. Eventueel kunnen mitigerende maatregelen 
worden genomen om tijdens specifieke omstandigheden slachtoffers te voorkomen.  

• Bever: zeker geen probleem, omdat de akkers niet tot het leefgebied van de soort behoren en 
de afstand tussen burcht en locatie naar verwachting groot genoeg is om verstoring te voorko-
men.  

• Broedvogels: geen probleem wanneer de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen plaats-
vinden (grofweg 1 maart – eind juli, afhankelijk van de soorten. 

 
Bij uitwerking van de ruimtelijke onderbouwing zal nader onderzoek volgens de voorgeschreven pro-
tocollen worden uitgevoerd. 
5.4 Archeologie en bodem 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden aanwezig die een onoverkomelijke beper-
king voor de realisatie van het windpark met zich meebrengen. De gronden zijn in agrarisch gebruik. 
Er zijn geen bodemverontreinigingslocaties, die de ontwikkeling in de weg staan.   
 
5.5 Radar en telecommunicatie 

In het Barro is bepaald dat objecten die een bepaalde hoogte overschrijden geen onaanvaardbare 
effecten op de werking van luchtverkeers- en gevechtsleidingsradars in Nederland mag hebben. 
Daarom hebben wij door TNO de effecten van radarverstoring laten onderzoeken van een windturbi-
neopstelling met 120 meter ashoogte en 120 meter rotordiameter. Hieruit is gebleken dat een derge-
lijke opstelling in principe inpasbaar is.   
 
Direct grenzend aan het WML terrein staan twee zendmasten voor telecommunicatie. Uit het Anten-
neregister blijkt dat er een aantal straalpaden vanuit deze antennes door het zoekgebied lopen. Bij 
de plaatsing van de windturbines moet hier rekening mee worden gehouden. Straalpaden mogen 
niet gehinderd worden door rotorbladen of masten. Een tweetal straalpaden loopt door het zoekge-
bied en is relevant bij de uitwerking van de plaatsing. Aangezien de straalpaden zich op circa 40 me-
ter hoogte bevinden blijven ze buiten bereik van de rotorbladen, alleen de positie van de winturbine-
mast is van belang. Bij de inpassing wordt hier rekening mee gehouden. De straalpaden vormen 
geen belemmering voor de ontwikkeling.   
 
 
6 Planologische procedure en planning 
Het windpark kan niet op basis van het vigerende bestemmingsplan worden vergund. Daarom is een 
planologische procedure nodig. Het initiatief kan middels een bestemmingsplan of een omgevings-
vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan worden gerealiseerd. Het bevoegd gezag 
voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een windpark van meer dan 5 MW ligt bij de 
Provincie Limburg. Deze bevoegdheid kan echter worden overgedragen aan de gemeente. 
  
Bestemmingsplan  

De vaststelling van het bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid.  De procedure voor een bestem-
mingsplan is in de voorbereiding langer, maar geeft meer rechtszekerheid naar de toekomst toe. Na 
vaststelling van het bestemmingsplan staat direct beroep open bij de Raad van State. Bij de bestem-
mingsplanprocedure kan gebruik worden gemaakt van de coördinatieregeling conform afdeling 3.6 
Wro. Coördineren heeft als voordeel dat direct met het vaststellen van het bestemmingsplan de 
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bouwvergunning wordt afgegeven en dat de bouwvergunning direct gekoppeld is aan het bestem-
mingsplan voor de rechtsgang (direct naar de Raad van State i.p.v. eerst naar de rechtbank en 
daarna naar de Raad van State). Zodoende zal na vaststelling sneller sprake zijn van een onherroe-
pelijk plan en daarmee gemiddeld genomen een half jaar eerder gestart kunnen worden met de reali-
satie. 
 
Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan 

De omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, conform artikel 2.12, lid 1.a.3 
Wabo, kent een kortere voorbereidingstijd dan een bestemmingsplan. Na vaststelling dient echter in 
principe eerst een bezwaarperiode te worden doorlopen en vervolgens pas de beroepsperiode. De 
vaststelling van de omgevingsvergunning is een bevoegdheid van B&W. Maar voor de omgevings-
vergunning om af te wijken is wel een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.  
Bij toepassing van de coördinatieregeling conform afdeling 3.6 Wro kan de omgevingsvergunning 
voor afwijken van het bestemmingsplan ook worden gecoördineerd met de omgevingsvergunning 
voor bouwen. In dat geval is ook een directe beroepsgang naar de Raad van State mogelijk.  
 
Crisis- en herstelwet is van toepassing 

Op de aanleg of uitbreiding een windpark van 5 tot 100 MW is afdeling 2 Procedures van de Crisis- 
en herstelwet van toepassing. In Afdeling 2 is onder meer geregeld dat de termijn van uitspraak op 
beroep en hoger beroep verkort van 12 maanden naar 6 maanden.  
 
Werkstappen bestemmingsplanprocedure 

Aan de hand van onderstaande processtappen (figuur 6) kan tot de uiteindelijke vaststelling van het 
bestemmingplan gekomen worden. Bij elke fase wordt de verwachte doorlooptijd, de te doorlopen 
stappen en de communicatie naar de omgeving aangegeven.  
 

Processtap  Doorlooptijd onderdelen  Communicatie / plan-
participatie 

1 Planuitwerking, voor-
bereiding bestem-
mingsplan met onder-
zoeken en vergunning-
aanvraag 
 

Benodigde tijd  
Circa  26 weken  

• Planuitwerking, definitieve opstel-
ling turbines  

• Overleg gemeente Nederweert, 
initiatiefnemers  

• Concept ontwerpbestemmings-
plan  

• Vooroverleg bevoegde gezagen  
• Ontwerp- bestemmingsplan 
• Indiening vergunningaanvraag  
• Ontwerp-beschikking  

• Grondeigenaren  
• Omwonenden 

overleg 
• Website.  
• Informatiebijeen-

komsten 

2 Ter inzage ontwerpbe-
stemmingsplan en ont-
werpbeschikking 

Wettelijk termijn: 
6 weken  

• Publicatie ontwerp bestemmings-
plan en - beschikking omgevings-
vergunning  

• Ontvangst zienswijzen 

• Informatiebijeen-
komsten  

• Website.  

3  Procedure verwerking 
zienswijzen en defini-
tief bestemmingsplan 
en beschikking 

Wettelijk termijn: 
12 weken  

• Nota zienswijzen 
• Definitief bestemmingsplan en 

beschikking  
• Vaststelling door gemeenteraad  
• Aanpassen n.a.v. vaststellingsbe-

sluit 

• Website. 

4 Beroepstermijn  
 

Wettelijk termijn: 
6 weken  

• Besluit en bestemmingsplan ter 
inzage  

• SDE 2018 aanvragen 

• Website  

5  Beroep  
 

Wettelijk termijn: 
26 weken  

• Behandeling beroep Raad van 
State 

• Onherroepelijk Bestemmingsplan 
en omgevingsvergunning  

• Website   
 

Figuur 6: Processchema bestemmingsplan met gecoördineerde omgevingsvergunning in hoofdlijnen 
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In afwijking van bovenstaand schema zal bij de keuze voor een omgevingsvergunning voor afwijken 
van het bestemmingsplan (met toepassing van de coördinatieregeling of op grond van de Crisis en 
herstelwet) de planning in zoverre afwijken van bovenstaande dat de voorbereidende fase gezien het 
ontbreken van het vooroverleg met ongeveer 6 weken verkort kan worden.  
 
Planning  

In het planningsschema in onderstaande figuur 7 is de overall-planning van initiatief tot realisatie 
weergegeven. Uitgaande van een positief raadsbesluit in september 2017 is vergunningverlening in 
najaar 2018 in principe mogelijk. Het windpark kan in 2020 operationeel zijn.    

Stap Tijdspad 
Initiatieffase Q3 en Q4 2016 
Verkenningsfase: gebiedsproces / principeverzoek Q1 en Q2 2017 
Ontwerpfase: uitvoeren onderzoeken, opstellen ruimtelijke on-
derbouwing, vergunningen  

Q3 2017  - Q2 2018  

Proceduretijd (RO/ vergunningen) Q1 2018 – Q3 2018 
Subsidieaanvraag Q4 2018 – Q1 2019 
Selecteren leverancier/ uitvoerder Q2 2019 
Uitvoeringsfase Q3 2019 
Oplevering project Q4 2019 
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technisch in de Gemeente gesloten wordt. Door de bouw van nieuwe 
opwekkingscapaciteit van windenergie, die eigendom zal zijn van de burgers en 
bedrijven uit Leudal, komen de rendementen en geldstromen uit de exploitatie van 
deze energie ten goede aan de lokale economie en wordt de energieketen 
gesloten.  
 
In de gemeenten Leudal,  Weert en Nederweert is zeker plaats voor windenergie, 
de Gemeenten hebben daarmee de kans deze potentiele ontwikkeling in te zetten 
voor de versterking van de lokale economie. 
De provincie Limburg  heeft het gebied in de Gemeente Leudal  benoemd als 
zoekgebied voor wind-energie.   
Wij zouden wij graag  gezamenlijk met ambtenaren van uw Gemeente en 
desgewenst de Provincie  nadere verkenningen naar precieze zoeklocaties 
uitvoeren.  Wij voerden reeds een beperkte ruimtelijke verkenning uit, waarbij wij 
een uitgebreide set van planologische randvoorwaarden toepasten en ook keken 
naar aspecten als  technische belemmeringen, externe veiligheid, de fysieke ruimte 
en ecologie.  Wij zijn graag bereid deze kennis te zijner tijd in te brengen. 

 
 Burgers integraal betrekken bij de duurzame ontwikkeling .  
Ontwikkeling van windenergie is  meer dan een technische en een ruimtelijke 
opgave maar vooral ook een en culturele sociaal-maatschappelijke opgave. In onze 
visie draagt een gesprek over de ontwikkeling van windenergie bij om de 
vormgeving van deze aspecten nader te bepalen. Daarmee bereiken we draagvlak 
en acceptatie voor de ruimtelijke ontwikkeling.  
Wij stellen u voor als eerste stap met de burgers en bedrijven van Leudal een open 
gesprek te voeren over de wijze waarop en de mate waarin duurzame energie in 
Leudal ontwikkeld kan worden. Daarbij willen wij onze coöperatieve benadering, 
de kansen en de rol van burgers en bedrijven daarin,  en de uiteenlopende 
aspecten van windenergie toelichten. 
Tevens leggen wij daarbij de nadruk op een rechtvaardige verdeling van baten en 
lasten als het sociaal maatschappelijke uitgangspunt van deze ontwikkeling.  Wij 
waarderen het zeer, dat U dit uitganspunt in uw besluit verwoord als 
“profijtbeginsel” 
 
Het plan : een goed landschappelijk ontwerp 
 Bij de bepaling van de zoekruimte voor windenergie werkt U samen  met de 
Gemeenten Weert en Nederweert.  
In een eerste ontwerp-onderzoek  zouden wij samen met U en de beide andere 
Gemeenten  willen bepalen in welke gebieden windenergie mogelijk is.  Als 
uitkomst van dit onderzoek zijn er een aantal zoeklocaties gedefinieerd.  Waarbij 
tevens wordt angegeven onder welke ruimtelijke en sociaal maatschappelijke 
voorwaarden in die locaties windenergie ontwikkeld kan worden.  
 
Vervolgens zullen wij per gebied (zoeklocatie)  de precieze plaats van turbines 
nader bepalen. Daarbij nemen wij als ruimtelijk uitgangspunt het bereiken van een 
goed landschappelijk ontwerp - harmonisch en verrassend vanuit verschillende 
zichtlijnen. De molens worden zodanig per gebied in één ensemble gepositioneerd, 
dat een samenhangend beeld ontstaat afgestemd op de omgeving. Daarbij wordt 
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ook rekening gehouden met de reeds aanwezige molens  langs het 
afwateringskanaal.  
In het onderzoek zullen wij logischerwijze rekening houden met de relevante 
beleidskaders van natuur, milieu en archeologie, en andere beleidskaders zoals –  
effecten op belendende natuurgebieden en het provinciale beleid.  
 
Gezamenlijk Ontwikkelings Proces: PPS 

Met het oog op de impact van het plan op het gebied en de vele raakvlakken met 
ander beleid stellen wij het zeer op prijs indien bij de uitvoering van ons ontwerp 
onderzoek ook uw ambtelijke diensten in een meer of minder geformaliseerde 
publiek private samenwerking  betrokken zijn.  
De inbreng van die zijde zal immers garanderen dat het ontwerp ook inhoudelijk 
aansluit bij de doelen van de door u en andere overheden gestelde beleidskaders.  
 

 
Ruimtelijk  kader : medewerking aan één plan en  één project  
Zoals hierboven aangegeven willen wij per zoekgebied  een  kwalitatief goed  
fysiek en landschappelijk windparkontwerp  maken in het kader van een 
zorgvuldige en goede ruimtelijke ordening.  
Daarbij willen wij ook  ons sociaal maatschappelijk uitgangspunt en het door u 
verwoorde profijtbeginsel tot gelding brengen. Om dit beginsel in het 
ontwikkelproces binnen de kader van de Wet RO uit te kunnen voeren stellen wij u 
voor het met de zoeklocaties ook het ruimtelijke kader concreter te formuleren. 
 
Wij verzoeken u daarom te besluiten in een zoekgebied  uitsluitend planologische 
medewerking te verlenen aan één ontwikkelingsplan waarin de bouw van één 
windmolenpark of ensemble is voorzien, dat als één project ontworpen wordt en 
als één project in ruimtelijke samenhang gebouwd en beheerd wordt.  
Deze door u vast te stellen randvoorwaarde is  ruimtelijk relevant en derhalve 
valide in een ruimtelijk ontwikkelingsproces in het kader van de WRO.  
 
Wij willen alle grondeigenaren en gebruikers van het een zoekgebied  op een 
gelijkwaardige manier laten participeren in het ontwikkelingsplan ongeacht of de 
turbines uiteindelijk op hun grondgebied zullen worden geplaatst.  De financiele 
revenuen worden daarbij op een rechtvaardige wijze verdeeld.   
Wij gaan daarvoor het gesprek aan met de gebruikers en eigenaren van het gebied.    
 
Deze innovatieve ontwikkelings-planologische aanpak  moet  de gangbare 
perceelgerichte grondspeculatie  uit kunnen sluiten. Grondspeculatie ontstaat bij 
een toelatings-planologische aanpak. 
Het door U vast te stellen ruimtelijk kader biedt de zekerheid dat grondspeculatie 
uitgesloten kan worden. Het heeft immers tot gevolg dat uw  Gemeente geen 
planologische medewerking zal verlenen wanneer er conflicterende aanvragen zijn 
voor de ontwikkeling van verschillende initiatiefnemers in samenwerking met 
verschillende grondeigenaren in het gebied. 

 
Economisch kader: windmolens van en voor burgers: lokaal ondernemen met 
windenergie.  
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De molens worden ontwikkeld volgens het coöperatief principe, waarbij  burgers en 
bedrijven mede eigenaar worden door middel van lidmaatschap van onze 
coöperatie.  Zij kunnen daardoor  investeren in de windmolens  en lokale groene 
windstroom afnemen via Leudal-energie.  Alle burgers en bedrijven kunnen lid 
worden van onze coöperaties.  De leden besluiten  over de besteding van het 
rendement in nader te bepalen maatschappelijke doelen in de lokale samenleving.   
De leden besluiten met gelijke stem ongeacht wat ze investeren.     
De door de lokale windenergie ontstane waarde-schepping blijft zo geheel onder 
lokale zeggenschap  en vloeit niet zoals bij commerciële windprojecten weg naar 
enkele durf-investeerders of grote energie-utilities.  

 
Energie-neutraler:  groene stroom van dichtbij en daarmee versterking lokale 
economie. 
Met de productie van lokale windenergie  vermindert de CO2 uitstoot  van het 
lokale energiesysteem  en leveren we een flinke bijdrage aan de gewenste 
energieneutraliteit  van de gemeente Leudal. Doordat wij de stroomproductie en 
de eigendom van het park  op coöperatieve wijze met de burgers van de 
gemeenten organiseren kunnen de inwoners van de gemeenten  windstroom van 
dichtbij af nemen.   Het aanzienlijke geldbedrag dat de lokale huishoudens nu 
besteden aan inkoop van elektriciteit blijft op die wijze in de lokale samenleving 
en versterkt de lokale economie.  

   
Uitgangspunten  voor realisatie : lokale ontwikkeling  
Bij de realisatie streven we naar een zo groot mogelijke steun  in de betrokken 
samenlevingen. Dit willen we  bereiken door de onderstaande elementen. 

• De belangen van meerdere ontwikkelingen met elkaar te verbinden en 

door de ontwikkeling van windenergie ook andere ontwikkelingen mogelijk 

te maken door duurzame gebiedsontwikkeling. Zo leggen we bij de molen 

van Zuidenwind in Neer nu snel internet aan voor de omgeving. 

• Met de realisatie van het burger windpark willen we bij dragen aan de 

ontwikkeling van een duurzaam woon-, werk- en energielandschap in het gebied 

ook door versterking van het toeristisch-recreatief karakter. 

• Alle grondeigenaren  in het zoekgebied zullen we op coöperatieve wijze 

betrekken, zie ook hiervoor.  De grondvergoeding wordt  op een rechtvaardige 

en realistische manier verdeeld tussen alle betrokken grondeigenaren. Deze 

manier verbindt de belangen van de eigenaren en kan daardoor ook bijdragen 

aan de gebiedsontwikkeling en draagvlak voor de lange termijn.   

Onze methode is eerlijker dan de methode met grondspeculatie waarbij 

uitsluitend de eigenaar van de grond waar de windmolen op staat een 

vergoeding krijgt; 

• Wij zetten een actieve communicatie over ons plan op waarbij we de 

gemeenschappen en de omwonenden betrekken.  

• Wij bieden zoveel mogelijk burgers  en bedrijven de mogelijkheid financieel  

deel te nemen in het windpark. Onze coöperatieve methode gaat daarbij veel 

verder en is concreter dan de gedragscode van de NWEA voor participatie 
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aangeeft en is een concrete uitwerking van het door U gewenste profijtbeginsel. 

Een en ander zullen we in verschillende brochures nog uitwerken. 

• Het meest cruciale van ons voorstel is echter dat de rendementen op het 

(lokaal) verstrekte kapitaal lokaal blijven en de besteding van het 

projectrendement (winst) ook gedurende de looptijd van de exploitatie de 

komende 20 jaar lokaal ingezet wordt. 

 
Overigens benadrukken we dat de ontwikkeling van een regionaal collectief 
windpark gedragen door de beide energie coöperaties Zuidenwind en Leudal 
Energie  een unieke en innovatieve stap is in Nederland.  Gesteund door de koepel 
van alle burgerwindcoöperaties in Nederland  REScoopNL kunnen wij de krachten 
bundelen en beschikken wij over een professionele uitvoeringsorganisatie met 
voldoende expertise en slagkracht om daadwerkelijke tot realisatie te komen.  

 
Resumerend verzoeken wij u:  
• om ten behoeve van het de ontwikkeling van een coöperatief burger windpark 

samen met de Gemeenten Weert en Nederweert nadere zoeklaties te bepalen; 

• om voor deze zoeklocaties  het ruimtelijk ontwikkelingskader als volgt vast 

te stellen, namelijk om uitsluitend planologische medewerking te verlenen aan 

één ruimtelijk samenhangend windpark plan, dat als één project  uitgevoerd 

gebouwd en beheerd wordt ;  

 

• straks bij gebleken geschiktheid, voor deze locatie(s) de bestemming 

zodanig te wijzigen, dat het oprichten en exploiteren van windinstallaties 

cum anexis voor het opwekken van duurzame energie mogelijk wordt. 

 

• De uitwerking van de plannen en het project hiervoor actief te begeleiden en te 

faciliteren, zo mogelijk in een publiek private samenwerking; 

• Te besluiten windenergie in uw gemeente alleen dan toe te staan wanneer de 

exploitatie ervan in coöperatieve eigendom van de burgers van de gemeente 

verzekerd is; 

 
 Vanzelfsprekend  zijn wij graag bereid een nadere toelichting op onze plannen te 
geven. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend 
Namens het bestuur van de Coöperatieve vereniging Zuidenwind 
 
 
 Gerard Jansen,  penningmeester    A. Jansen, secretaris 
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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 Raedthuys, onder 

het merk Pure Energie, duurzame energie op de markt. Raedthuys produceert alleen groene energie, al haar 

eigen duurzame opwekkers (windmolens en zonnepanelen) staan in Nederland staan en verkoopt alleen energie 

die ze zelf produceert. 

 

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 Staatbosbeheer (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 Windenergie 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 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.. 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 turbines bouwen en exploiteren. 

 

Het plan is een initiatief van de betrokken grondeigenaren (lokale agrarische ondernemers, landgoed het Kruis), 

waarbij NEWECOOP en Raedthuys Windenergie gezamenlijk dit project gestalte geven en ontwikkelen. 

Staatbosbeheer is geen initiatiefnemer, maar 

verleent wel haar medewerking aan dit 

project. 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.  

2. Profijt 

- 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.  

3. 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 Het Boskruis, mevr. A. (Anna) Ruys is directrice) 

 

Staatbosbeheer verleent haar medewerking aan dit principeverzoek. 

 

NEWECOOP 

Andres Bauer  

Albert Jansen 

 

Raedthuys Pure Energie  

Jelle de Waart 

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 is dit gebied te plaatsen, zie afbeelding 2.2. 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 

hoogspanningsverbinding 
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windmolens gerealiseerd worden en zijn dan ook mede-initiatiefnemers. Tevens behoren deze woningen tot de 

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 (gele 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). Ter illustratie, de in 1993 gerestaureerde 

waterkrachtcentrale in de gemeente Nederweert heeft een vermogen van 36 kW per jaar.  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 2.2 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; 
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- Voldoende afstand tot de hoogspanningsleiding; 

- Rekening houden met de afstand tot het natuurreservaat De Zoom; 

- Wensen van grondeigenaren. 

 

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  

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. De 

grondeigenaren hebben gezamenlijk een 

verdeelsleutel afgesproken op basis van deze 

voorkeursvariant. 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/stichting het Boskruis 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.  

 

 

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.  

 

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 CO2 opleveren van ongeveer 26.500 tot 49.500 ton per 

jaar.  

 

                                                                    
1 Bron: CBS 2015, gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 2.980 kWh per jaar 

Link met het verleden 

In het begin van de vorige eeuw kocht een Weerter 

ondernemer, Jan Henderiks, de woeste gronden in 

het gebied met de bedoeling de gronden te 

ontginnen. De Zoom behoorde hier ook toe, maar 

daar is men destijds niet aan toegekomen om dit 

te ontginnen. In 1919 kocht Anthony Ruys deze 

gronden en maakte er landgoed ‘Het Kruis’ van. 

Het niet ontgonnen deel is later aan 

Staatsbosbeheer verkocht, die het gebied de naam 

De Zoom gaf. Begin jaren zeventig vond in het 

gebied een grote ruilverkaveling plaats, waarbij 

Het Kruis de gronden ten zuiden van De Zoom 

inbracht. Deze gronden zijn nu eigendom van een 

aantal agrarische ondernemers die meedoen met 

dit initiatief. De huidige samenwerking tussen 

agrariërs, het landgoed en Staatsbosbeheer heeft 

dus een duidelijke link met het verleden. 
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Stroomopbrengst  

De stroomopbrengst is sterk afhankelijk van welke turbines 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 bedrag tussen de 8 en 15 GW/ jaar per turbine. Ook het Rijk houdt met haar 

financiële bijdrage rekening met het efficiënter worden van de turbines op land. Dat heeft tot gevolg, dat voor 

een rendabele financiële exploitatie een grote turbine vereist wordt.   

Op parkniveau kan afhankelijk van de planuitwerking de opbrengst variëren van 40.000.000 kWh/jaar (vijf 

kleinere turbines) tot 90.000.000 kWh per jaar met grotere turbines 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 turbine op grotere hoogte kan makkelijk de dubbele 

tot drie maal de  hoeveelheid stroom produceren dan een kleine turbine op dezelfde locatie.  

 

 

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 - 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  

As 

hoogte 

in m 

Wind 

snelheid 

m/sec 

Productie 

effect 

Rotor 

Ø in m 

effect Afname 

Turbu 

lentie 

Totaal 

effect 

opbrengst 

MWh/jaar 

100 6,31 100  % 100 100 % 1 100 % 5.000 

120 6,62 15   % 120 144 % -25 % +  185% 9.500 

140 6,96 35   % 140 196 % -35% + 260 % 13.000 

Park niveau # turbines Opbrengst min 

MWh/jaar 

MW  

6 48.000 18 

6 90.000 27 
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Samenvattende tabel  

 

 

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 

grotendeels worden voortgezet. De inkomsten uit windenergie leveren een positieve bijdrage aan de 

Naam Windpark De Zoom 

Initiatiefnemers Lokale grondeigenaren, NEWECOOP en Raedthuys 
Windenergie B.V. 

Locatie De Zoom, Nederweert (Nederweert-Eind) 

Aantal windmolens 6 (mogelijk 5 tot 7) 

Ashoogte 110 – 150 meter  

Rotordiameter 110 – 150 meter 

Vermogen per molen Circa 3,0 tot 4,5 MW 

Verwachte jaarlijkse productie per molen 8.000 – 15.000 MWh  

Verwachte productie totale windpark  48.000 - 90.000 MWh 

Vermeden CO2 uitstoot totale windpark 26.500 – 49.500 ton 

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 Midden-

Limburgse 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. 
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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 

gronden binnen het plangebied mee aan dit initiatief. Mede door 

kenmerkende openheid en weidsheid van dit gebied zien zij deze 

plek als een geschikte locatie om windenergie binnen de 

gemeente Nederweert te ontwikkelen. De benadering van 

Raedthuys tot de grondeigenaren om hier een windinitiatief op 

te zetten, was een welkome aanvulling op datgene waar zij zelf 

ook al over nadachten. Het belangrijkste uitgangspunt voor hen 

om deel te nemen aan dit project is dat er geen onderlinge 

verdeeldheid mag ontstaan tussen de 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 1998 opgericht en dus al meer dan 20 

jaar actief in de energiemarkt als ontwikkelaar en beheerder van vele parken. Momenteel heeft Raedthuys 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 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.  

 

Meer informatie zie ook bijlage 1 of www.raedthuys.nl / www.pure-energie.nl  

 

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.  

                                                                    
2 Zie http://pure-energie.nl/over-ons/onze-windmolens voor een totaaloverzicht van onze windparken. 
3 Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu (december 
2016) 

‘De kracht van dit initiatief is de 

samenwerking van het grote 

landgoed Het Kruis, Staatsbosbeheer 

en aangrenzende grondeigenaren. 

Juist de combinatie met de natuur is 

hierbij uniek en bewijst dat landbouw 

en natuur wel degelijk kunnen 

samengaan.’ 

Maarten Linders - grondeigenaar 

http://www.raedthuys.nl/
http://www.pure-energie.nl/
http://pure-energie.nl/over-ons/onze-windmolens
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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 In dit 

principeverzoek noemen wij dit verder NEWECOOP. 

 

De Nederweerter 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 1 

‘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 windturbines. Tot een gezamenlijke projectontwikkeling 

behoren met name: 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 CO2 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 duurzaam energiebedrijf Raedthuys 

Pure Energie 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 doelstelling de lokaal 

geproduceerde groene stroom aan huishoudens en bedrijven in de eigen gemeente te leveren. Dit draagt 

substantieel bij aan een circulaire economie in de regio. NEWECOOP organiseert in alle dorpskernen van de 

gemeente Nederweert bijeenkomsten om informatie te verstrekken over hoe de energietransitie in de eigen 

gemeente vorm kan worden gegeven. Hier kunnen vragen die onder burgers over windenergie leven worden 
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beantwoord en ontstaat het besef dat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan het halen van de 

energiedoelstellingen. Door de variëteit aan initiatiefnemers is dit project een mooie wisselwerking en 

samenwerking tussen landbouw, natuur, cultuur en de omgeving. 

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 mede 

eigenaar te worden van de windmolens. Daarnaast zijn ze ook in de gelegenheid hun elektriciteit uit dit 

windpark te betrekken.  

 

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 kan er een spin-off ontstaan waardoor 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 en mogelijk zelfs verzet. 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 mede-eigenaarschap 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 en Staatsbosbeheer hebben geleid tot een samenwerking in dit windproject. 

Daarmee is 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 Staatbosbeheer 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 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 bevoegd gezag en andere belanghebbenden. Via 

deze weg nemen daadwerkelijk inwoners uit de omgeving het voortouw en hebben een belangrijke rol in het 

planproces. Raedthuys Pure Energie levert kennis, expertise en 

financiële middelen voor een succesvolle ontwikkeling en 

realisatie. Daarnaast ondersteunt Raedthuys de coöperatie in 

(omgevings)communicatie, in advies en met concrete acties en 

communicatiemiddelen. Alle betrokken grondeigenaren hebben 

een actieve rol in het gehele 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. 

‘Ik neem deel aan dit initiatief omdat 

ik vind dat we af moeten van het 

gebruik van kernenergie en fossiele 

brandstoffen. Windenergie is in mijn 

beleving de meest schone vorm van 

duurzame energie en het minst 

belastend voor het milieu.’ 

Ton Hobus - grondeigenaar  
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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 

kan aangeven waar behoefte aan is of waar vragen over zijn. Hier kan 

dan snel op worden ingespeeld door de ontwikkelaar, coöperatie, 

grondeigenaren of het bevoegd gezag. Daarnaast wordt de omgeving 

op gestructureerde wijze geïnformeerd – bijvoorbeeld door een vast 

vergaderregime in te stellen voor de klankbordgroep. Een dergelijk 

overleg werkt bij de ontwikkeling van andere windparken ook goed, zo 

leert de ervaring van Raedthuys. Desondanks staan wij als 

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 2, 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 ) uitgenodigd om de plannen 

samen te bespreken, zie afbeelding 3.1. 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. 

‘Omgevingsmanagement is 

geen statisch project maar een 

proces! Het kan veranderen, 

worden bijgesteld en 

anticipeert voortdurend op 

actuele ontwikkelingen…’ 

Andres Bauer - Newecoop 
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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. 

 

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 windturbines 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 windturbines 

- Start bouw 

- Windpark in exploitatie  

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.2 procesplanning Windpark De Zoom   

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 

 

 

Jaar  

1-2 

 

 

 

 

Jaar  

3 

 

 

 

 

 

 

Jaar  

4 - 5 

 

 

 

Jaar  

5-30  
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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 3 ‘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.  

 

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 

‘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 
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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 voor gebruikt SBB voor het 

investeren in de natuur in de omgeving van het plangebied. 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 directe 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.  
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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 Nederweert-

Eind, buurtschap Holland (gemeente Leudal)). Het uitgangspunt dat Raedthuys hanteert voor deze 

bovenwettelijke bijdrage aan de omgeving, is een jaarlijkse financiële bijdrage van 0,50 euro per MWh (conform 

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 het IKL. 

• 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! 

 

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.  
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4.4 Transitiefonds  
Door de participatie van NEWECOOP in het windpark wordt het mogelijk bovenop het omgevingsfonds en 

transitiefonds 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. 

 

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 Raedthuys Pure Energie 

kan er in die hoedanigheid een voordeel worden gecreëerd in gezamenlijkheid met alle partijen. 

 

  

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.  
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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 2.  
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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. 
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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 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.  

 

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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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 

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. 
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Afbeelding 5.3 Model van voorkeursopstelling, dubbele lijn. 

 

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. Staatbosbeheer 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 Staatbosbeheer een impuls aan de 

natuur in dit gebied.  
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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 

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. 

 

Hieronder zijn twee visualisatie weergeven, afbeelding 5.4 en 5.5, beide vanaf de buurtschap Hollander. Meer 

visualisaties zijn opgenomen in bijlage 5. Ook is in bijlage 5 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 direct 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 

Staatbosbeheer 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. 
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7. Vervolg 
De initiatiefnemers zien in het beschreven plan goede kansen voor de realisatie van windturbines. We 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 analyse  
 

Wie? Belang?  Tot nu toe 
geïnformeerd / 
betrokken? 

Hoe in de toekomst 
informeren/betrekken 

Contactpersoon  

Directe omgeving 
Direct omwonenden 
(+/- 1 km) 

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

Informatiebrief 
Persoonlijke gesprekken 
Informatiebijeenkomsten 
Deelname werkgroep 
omgevingsfonds  
Projectwebsite 
nieuwsbrieven 

Adressen zijn in beeld 
gebracht.  

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

Zijn mede- 
initiatiefnemer, 
samenwerkings-  
overeenkomst en 
opstalovereenkomsten 
getekend 

Actieve deelname in dit 
project 

 

Aangrenzende 
buurtschappen 

Ongestoord woongenot, zicht 
op windpark 

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informatiebrief 
Voorlichtingsbijeenkomst 
Projectwebsite  
Nieuwsbrief 

 

Dorpsoverleg 
Dorpsraad Eind   Nog geen specifieke 

acties op ondernomen 
Persoonlijk contact  
Nieuwsbrieven 
Evt. deelname werkgroep 
omgevingsfonds 

Voorzitter: Dhr J. 
Beerens,  
Kruisstraat 51, 6034 RJ,  
Tel. 631831 

Buurtschap 
Kruisstraat 

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 

Persoonlijk contact  
Nieuwsbrieven 
Evt. deelname werkgroep 
omgevingsfonds 

Voorzitter Roel Vries 
Eind 27, Nederweert-
Eind 
Tel: 546750 

Dorpsraad Ospel  Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Persoonlijk contact  
Nieuwsbrieven 
Evt deelname werkgroep 
omgevingsfonds 

J. Hermans 
Lemmenhoek 5  
Ospel 
0495-633786 

Gemeenschapsraad 
Leveroy 

 Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Persoonlijk contact  
Nieuwsbrieven 
Evt. deelname werkgroep 
omgevingsfonds 

J van de Laar 
Kerkveldstraat 1 
Leveroy 
06-40981720 

Buurtschap Holland  Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

  

Bedrijven in Nederweert- Eind 
Ondernemers en 
bedrijven 
Nederweert-Eind 

 Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Meedenken over 
participatievormen 
Nieuwsbrief 

 

Energie-coöperaties 
Zuidenwind 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  

Contact via 
NEWECOOP 

Gemeenten 
Nederweert Initiatief draagt bij aan het 

behalen van de doelstellingen 
en afspraken die zijn 
vastgelegd in 
samenwerkingsovereenkomst 
Goede ruimtelijke inpassing  

Initiatief toegelicht op 
8 maart 
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Gemeenteraad 
Nederweert 

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

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Initiatief toelichten in 
fractievergaderingen 
Nieuwsbrief 

Via raadsgriffie 

Leudal Deelnemende gemeente in 
samenwerkingsovereenkomst 
welke gesloten is met de 
provincie. 
Direct aangrenzend aan het 
plangebied  

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

  

Provincie 
Verantwoordelijk 
ambtenaar 

Stimuleren en faciliteren van 
windenergie in de gemeente.  

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informeren 
nieuwsbrief 

Wie?? 

Gedeputeerde  Ondersteunt initiatief, deze 
draagt bij aan de provinciale 
doelstellingen 

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informeren Daan Prevoo  

Natuur en landschapsorganisaties  
Staatbosbeheer Medewerking in het project 

Investeren in 
natuurontwikkelingen 

Er hebben inmiddels 
meerdere overleggen 
plaatsgevonden over 
de samenwerking in 
dit project. 
Samenwerkings- 
overeenkomst  

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

Gerard Jonkman 
Marniks Mari 
Jan Pieter Peijs 

Limburgse natuur en 
milieufederatie  

 Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informeren, kunnen 
deelnemen in werkgroep 
omgevingsfonds 

 

Limburgs landschap   Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informeren, kunnen 
deelnemen in werkgroep 
omgevingsfonds 

 

Plattelandcoöperatie 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 

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informeren, kunnen 
deelnemen in werkgroep 
omgevingsfonds 

Willem Maris 

Vogelwerkgroep 
Nederweert  

De vereniging heeft de 
bescherming van vogels in 
hun natuurlijke omgeving ten 
doel 

Nog geen specifieke 
acties op ondernomen 

Informeren, kunnen 
deelnemen in werkgroep 
omgevingsfonds 

Cor de Nijs - voorzitter 
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Bijlage 4 Menukaart participatie 
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Bijlage 5 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 6 Visualisaties 
 

 
Afbeelding 1 Visualisatie Banendijk, ashoogte 120 meter 

 

 
Afbeelding 2 Visualisatie Banendijk, ashoogte 140 meter 
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Afbeelding 3 Visualisatie Kruisstraat, ashoogte 120 meter 

 

 
Afbeelding 4 Visualisatie Kruisstraat, ashoogte 140 meter 
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Afbeelding 5 Visualisatie Reulisweg, ashoogte 120 meter 

 

 
Afbeelding 6 Visualisatie Reulisweg, ashoogte 140 meter 
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Afbeelding 7 Standpunten visualisaties  

1. Hollander 

2. Bandendijk 

3. Kruisstraat 

4. Reulisweg 




