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Weert, 18 december 2017
Geachte leden van de raad,
De afgelopen pcriode hebben wij als gelijkwaardige pârtners met het college van gedachten gewisseld
over de insteek van de te doorlopen ru¡mtelüke- en vergunningenprocedurc in de ontwikkeling van het
Windpark lÂ/eert', dat Eneco Wind BV en weertEnergie samen wllen gaan realiseren nabij de A2.

Na de instemming van het coflege van B&w met ons voortenomen coöperatieve plan op 11juli 2017
ziin wii voortvarcnd aan de slag gegaan met de voorbereidingen yoor een defntief plan. De
princiremedewerking van het college om in dit gebþd één, samenhangend en coöpentief plan
mogelijk
te maken geldt tot l juli 2019.
Op basis van de huidige inzichten kunnen wij daar 3 (maximaal4) turbhes plaatsen. Nieuwe
ontw¡úel¡ngen, waaronder technologische opschaling en de aftrame van windsubsidies, maken dat de
eerder als reëel opgegeven ashoottes van de turbines en de wieklen$en te laag rijn hgeschat.
Momcnteel l¡gt het voor de hand dat de turbines een ashoogte kriþen van 120-1¿10 mctcr
{was log125), en de rotordiemeter tussen t2O-L44 meter (was 100-130).

ln het collegebesluit wordt aangegeven dat een milþueffectrapportage deel uit maah van de
procedure. Gezien het feit dat de maat en schaalvan het windinitiatief beperk is (initiatief ligt
onder de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst, besluit m.e.r.| hebben wij in overleg met het college besloten
geen milieueffectrapportage uit voeren, maar een vormvrife m.e.r.-beoordeling onderdeel
te laten
uitmaken van de procedure.
De geconstateerde belemmering van de in het plangebÞd gelegen recreatiewoning
{2e Schoorbaan) kan
worden verholpen door de recreatiewoning te herbestemmen tot bedríjfswoning bii de windturbines.
Het college acht dit acceptabel gelet op het maatschappelijk belang van de windeneryie. Dit zal verwerkt
worden in de bestemmin gsplanwijzigin g.

Het college geeft in het princþebesluit aan dat binnen het roekgebied- gestreefd dient te worden naar
een 10û16 coöperatieve aanpak, t€rwijl het tevens constateert dat dit doel bereikt kan worden indien
+een landelijke energiemaatschappij, die met een drictal andere grondeigenaren afspraken
heeft
gemaakt, partic¡peert in hêt pro¡ect. ln het bilzijn van wethouder Gabriëls is op 10 oktober 2017
een

a

semenwerkings{rvereenkomst met Eneco Wind BV g,ctekend, waardoor bijna alle grondeigenaren
volwaardig kunnen participeren in het coöperaticve plan.
lnmiddels ziin er nadcre gesprekken gwoerd met de samenwerkende grondeigenaren, de omwonenden
uit Weert en NederweÊrt (schoor) en de bewoners in de d¡recte nabijheid v¡n het ¿oel8,ebied, zoals dat
eerder door uw gemeenteread is vastgesteld. M¿t het aanbþden vån ecn ccrl$ke grondvergoeding aan
alle grondeigenaren in het zoekgebied is grondspeculatie zoveel mogelijk voorkomen.
Het flora- en faunaonderzoek is grotendeels afierond en de radar', geluids-, slatschaduw- en
veiligheidsonderzoeken zijn in gang geret. Daarbi¡ wordt het adviesbureau voor de ruimteli¡ke

onderbouwing en vergunningverlening momentcel aanßeu,orven'
Hct ter plaetse geldende belemmingsplan steat de ontwikkelhg van een windpark momenteel n¡et toe
Derhalve dient een ruimtel¡jkc proccdure gevolgd te worden om het gewenste initiatief mogelijk te
maken. Een herziening van het bestemmhgsplan is de meest aangewezen procedure' Daamaast ¡s een
omgevingsvergunning noodzakelijk, waarvoor een aanvraag ingedþnd moet worden bij de gemeenteAangezien een spoedþe realisatie door de betrokken partiien meer dan wenseliik wordt Seacht, is het
van belang de proceduretüd kort te houden, terwijl de wettel¡ikc rcchtsbescherming ¡ntåct bl'rift. Door
gebruik te maken van de'coördhatieregeling'uit de Wet rulmtelÛke ordening wordt één overzichteliike
procedure gevolgd, waarbij de inhoudcliike samenhang en de afstemming tussen besluiten
(bestemmingsplan en omganingsvergunnin¡) beter zichtbaer en bcheersbaar is.
Hierbij verzoeken wii dan ook aan de gemernteraad van de Gemeente Weert om te besluiten
toepassang te gev€n aan de coördhatieregeling hgevolge artikel 3.30lid1van de Wet ruimtelijke
ondening (Wro) voor het hcnien van het bestemmingsplan cn het verlenen van vergunningen,
ontheffingen en toestemmingen die bcnodigd zijn voor de realis¡tie van het coöperatbvc windpark

Weert.
Hoogachtend

Coäperatþve Vereniging WeertEnergie UA
De voorzitter,
Dhr. P.J. Gloudi
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