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Windinitiatieven Leudal
Geachte heer Knops,

U heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw windpark in onze
gemeente. Middels deze brief willen wij u informeren over het verdere verloop van het proces.
Uw voorstel wordt gescreend aan de hand van de ingediende gegevens. Deze screening wordt
in samenwerking gedaan door de gemeenten Nederweert, Peel- en Maas, Leudal en de
provincie Limburg. De initiatiefvoorstellen zullen tegen het licht worden gehouden in het kader
van het ProvinciaalOmgevingsplan (POL), het gemeentelijke ruimtelijke beleid, de door de
gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten windenergie, uitsluitingsgebieden en de door de
colleges van burgemeester en wethouders vastgestelde richtlijnen.
Uit de screening volgt of een plan kansrijk, minder of niet kansrijk is. Dit mits er wel voldoende
gegevens zijn ingediend om het voorstel te kunnen screenen. U kunt daarom gevraagd worden
om per mail ontbrekende informatie toe te zenden. Het resultaat van de screening kunt u
beschouwen als een advies van het college van B&W. Dit advies wordt gedeeld met de
gemeenteraad.
Het betreft een advies en geen eindoordeel. Dit neemt niet weg dat het advies richting geeft
aan een toekomstig besluit. Wij willen met dit advies voorkomen dat onnodig inspanningen
worden gedaan op locaties waar wij dit niet kansrijk achten. U bepaalt uiteindelijk zelf of u het
huidige voorstel uitwerkt naar een principeverzoek. Op 1 april 2017 willen wij in principe
verzoeken binnen hebben. Dan zal er een keuze worden gemaakt door de gemeenteraad aan
welk project of projecten medewerking wordt verleend.
Verschillende initiatiefnemers hebben verzocht hun voorstel mondeling te mogen toelichten. Er
is vooralsnog geen mondelinge consultatieronde voorzien.
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Initiatieven die in één gebied opereren en daarmee elkaar dreigen te interfereren, dat is
grofweg binnen een afstand van 5x de wiekdiameter zullen, voor zover dat nog niet is gebeurd
met elkaar in contact worden gebracht. Er moet voldaan worden aan het uitgangspunt één plan
per gebied. Projecten die grenzen aan een andere gemeente en
gemeentegrensoverschrijdende projecten zullen door beide gemeenten worden bekeken en in
samenhang worden bezien.
Bezwaar en beroep
Tegen het advies van de gemeenteraad en een eventueel besluit inzake het principeverzoek is
geen bezwaar en beroep mogelijk. Dat geldt voor zowel de initiatiefnemers als de
omwonenden. Bezwaar en beroep zijn pas aan de orde gedurende de ruimtelijke procedure

Hoogachtend,

R. Wilms
beleidsmedewerker milieu

