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Uitgangspunten: Windpark Weert: 
Coöperatief, 3 turbines in zoekgebied gemeente 

de exacte locaties zijn nog niet bepaald 



1. Algemene Stand van Zaken 
Proces tot 30-1-2018 

Gesprekken / briefwisseling met gemeente Weert 
 
Flora en Fauna onderzoek is afgerond (Bureau Meervelt) 
 
Radar onderzoek: meerdere turbines zijn mogelijk op de locatie  
 
RO Bureaus gecontracteerd voor ruimtelijke onderbouwing : BRO en Pondera 
 



1. Algemene stand van zaken 
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2. Brief aan Gemeente Weert 
en omvang Turbines 

Dec. 2017  
WeertEnergie en Eneco hebben deze brief verzonden om de 
procedure voor de zgn. coördinatieregeling  
 
Hoogtes windturbines : ashoogtes van 120-140m met een 
rotordiamteer van 120-144m op. 
 
Uitgangspunt  blijft 3 turbines. 
 
Februari 2018:  
raadsuitspraak coördinatieregeling 
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3. Flora en Fauna onderzoek 
Windpark Weert – Bureau Meerveld 

Er is onderzoek gedaan naar de impact op de Flora en fauna in het 
gebied. De belangrijkste conclusies: 
 

Voor wat betreft Gebiedsbescherming:  
• Door de afstand van ruim 1km tot Natura 2000 gebied De Banen 

is er geen sprake van aantasting en kunnen negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelstellingen worden uitgesloten; 

• Mogelijk zijn er negatieve effecten op de EHS/NNN. Indien deze 
optreden, zullen ze moeten worden gemitigeerd/ 
gecompenseerd conform de Beleidsregel Natuurcompensatie 
Limburg. Locatie in de EHS/NNN wordt zoveel mogelijk 
vermeden: Wellicht bij turbine 1 (West) een probleem. 
 



3. Flora en Fauna onderzoek 
Windpark Weert – Bureau Meervelt 

Mogelijk zijn er negatieve effecten op de Ecologische Hoofd Structuur / Nationaal Natuur 
Netwerk. Indien deze optreden, zullen ze moeten worden gemitigeerd/ gecompenseerd 
conform de Beleidsregel Natuurcompensatie Limburg 



3. Flora en Fauna onderzoek 
Windpark Weert – Bureau Meervelt 

Impact op de Flora en fauna in het gebied.  
 
De belangrijkste conclusies voor wat betreft Soortbescherming: 
• Meerdere beschermde soorten aanwezig, gebied ook geschikt als 

broedgebied waarbij het broedseizoen bij voorkeur vermeden 
wordt voor werkzaamheden; 

• Gebied van belang als vlieg- en migratieroute, voor water-, broed-
en trekvogels; Verhoogd risico op aanvaring van vogels met de 
bladen, welke het grootst is bij de meest Westelijke turbine; 

• Overwinteringsgebied / landhabitat voor Alpenwatersalamander 
in noordelijk bosgebied nabij parkeerplaats La Place. Hiervoor 
moeten maatregelen genomen worden.  

• Das niet aangetroffen. 



3. Flora en Fauna onderzoek 
Vleermuizen 

onderzoek naar de aanwezige Vleermuissoorten. 
 
Er zijn 4 Vleermuis soorten aangetroffen in het gebied nabij de bossen 
(fourageergebieden, op de akkergronden zijn geen vleermuizen 
aangetroffen): 
• Gewone dwergvleermuis 
• Ruige Dwergvleermuis 
• Laatvlieger 
• Rosse Vleermuis 
 
Van deze vleermuizen vliegt enkel de Rosse Vleermuis tijdens migratie op 
de hoogtes van de turbinebladen. 
 
Desalniettemin bestaat het risico dat vleermuizen slachtoffer kunnen 
worden van de windturbines. Mogelijkheden worden nog nader bekeken.  
 



3. Flora en Fauna onderzoek 
Vleermuizen : spreiding over gebied 
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4. Radaronderzoek TNO 
ten behoeve van Defensie 

Er zijn door TNO verschillende turbines onderzocht Windpark Weert.  
Gebleken is dat er minimaal 4 turbines geschikt zijn voor de locatie, 
waarbij de scores boven de 90% dekkingsgraad moeten blijven in 
vergelijking met de vooraf situatie 
 
Doordat er meerdere  turbines  
geschikt zijn, zal een afweging  
Gemaakt worden op basis van  
verschillende  aspecten  
(prijs, opbrengst, geluid, schaduw). 
 
 



1. Algemene Stand van Zaken 
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5. Onderzoek Cumulatie van Geluid 
A2 en Windpark Weert - Werkwijze 

Naar aanleiding van de eerdere vragen van omwonenden, hebben WeertEnergie en 
Eneco besloten het cumulatieve geluidsonderzoek eerder te doen. 
 
Doordat de exacte turbines en de exacte locaties nog niet bekend zijn, is gekozen 
voor een zo realistisch mogelijke benadering: 
 
• Realistische turbines gebruikt, zonder additionele geluidsverminderende 

maatregelen (Vestas V136 zonder ‘uilenveren’ , ‘serrated edges’); 
 

• De meest ‘ongunstige’ turbineposities denkbaar zijn gebruikt (meest nabij); 
 

• Meegenomen zijn: het verkeersgeluid incl. geluid A2, het geluid van de spoorlijn, 
het geluid van de scheepvaart in het kanaal en het geluid van de windturbines; 
 

• Voor 18 woningen zijn alle afzonderlijke geluidsbronnen en de cumulatie van de 
geluidsbronnen doorgerekend. 

 



5. Onderzoek Cumulatie van Geluid 
Onderzochte Objecten 



5. Onderzoek Cumulatie van Geluid 
47 Lden contour 



5. Onderzoek Cumulatie van Geluid 
Conclusies Pondera 

• Voor de meeste woningen is het wegverkeer de bepalende 
geluidsbron; 

• Voor 3 woningen blijft het geluidsniveau gelijk; 
• Voor 11 woningen neemt het geluidsniveau toe met 1 dB(A), voor 3 

woningen met 2 dB(A) – een toename die “zeer beperkt en nauwelijks 
waarneembaar” is; 

• Voor de woningen aan de Wessemerdijk 12 (+4dB(A) op de westelijke 
gevel) en de Uilenspiegelweg 4 (+2 dB(A)) geldt dat het 
windturbinegeluid de maatgevende geluidbron zal zijn; 
 

• Door andere turbines te kiezen, of geluidsmaatregelen op de turbines 
door te voeren, zullen de toenames in geluid beperkt worden; 

• Ook mitigerende maatregelen op woningen zijn een optie: 
geluidsisolatie 

• In het definitieve onderzoek worden nog woningen toegevoegd. 
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6. Volgende stappen  
Windpark Weert 

Februari  
• besluitvorming Coördinatieregeling gemeente Weert 
• Gedetailleerde calculaties wind en opbrengst per turbine 
• Definitief geluids- en slagschaduw onderzoek 
• Indiening ontheffingsaanvragen soorten 
 
Maart-Mei  
• RO traject en vergunningaanvraag  
• Planschadestudie 

 
Juni  
• Inspraak, mogelijkheid tot indiening zienswijzen 



Vragen? 


