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Posities Windpark Weert

Ontwikkeling 2017-2018



Gemeentelijk zoekgebied
Als vastgesteld in 2016 - 2017



Eerste afspraken met grondeigenaren zoekgebied

Als vastgesteld in 2017



Belemmeringen noordelijke turbine

• Meest Westelijke positie (opstelling 1) vervalt ivm afstandsvereisten 
leidingstraat  Gasunie 

• Natuur- en milieugroepen vinden aanpak grondig maar hebben 
bezwaar tegen / bedenkingen bij de opstelling (1 februari 2018) 

• Radarvereisten Defensie blijken na toetsing door TNO sterk 
beperkend ten aanzien van alle posities (november 2017 – maart 
2018) 

• Aanwezigheid van LPG station (externe veiligheid), gastank La Place 
(externe veiligheid) en A2 (Rijkswaterstaat) beperken de 
mogelijkheden verder 

• Provincie stelt aanvullende eisen (februari - april 2018) 
      met betrekking tot 

– Onderbouwing turbine in EHS / NNN 
– Compensatie (geld en natuur)

Als vastgesteld in 2017 en 2018



Nieuwe posities
vastgesteld binnen de richtlijnen van alle 
instanties



Exacte locaties
vastgesteld binnen de richtlijnen van alle 
instanties
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Onderzoek Geluid (Pondera)



Onderzoek Slagschaduw (Pondera)
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Procedure bestemmingsplanwijziging Gemeente Weert

Februari 2018:  
Raadsuitspraak coördinatieregeling : vergunning en bestemmingsplan 
in één keer 

Juni 2018: 
Indiening stukken bij gemeente 

Juli-augustus 2018: 
Inspraak, mogelijkheid tot indiening zienswijzen 
! U wordt per email geïnformeerd zodra de inspraak gestart is. 

September-oktober 2018 
Besluit Gemeenteraad
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1. Oktober 2018: aanvraag SDE+ subsidie  
 
2. Oktober 2018- februari 2019: financiering rond 
 
3. Oktober 2018 – februari 2019: keuze turbineleverancier 
 
4. Voortdurend:  
 - Nadere uitwerking en overleg met stakeholders: 
waaronder: omgevingsfonds inrichten  
 - Voorbereiding Subsidie-aanvraag 
 - Voorbereiding Aanbestedingsprocedures 
 - Voorbereiding Transport en Bouw 
 - Overleg en Informeren alle betrokkenen en bevoegd gezag 

Volgende stappen



- Er komt 1 fonds voor de 3 ‘buurtschappen’: Schoor, 
Roermondseweg en  De Mildert  
- Fonds is bedoeld voor duurzame projecten (collectief)  
- Afspraak blijft: €1 per opgewekte MWh stroom per jaar 
 
- Grotere turbines ! meer stroom , dus meer € in omgevingsfonds 
 ( ca. 15.000 MWh wordt ca. 28.000 MWh)  
- Aanmelden voor het omgevingsfonds kan!  
 
 

Volgende stappen: omgevingsfonds inrichten


