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RE: voortgang windinitiatieven

Geachte windinitiatiefnemer,
Met het versnellingsteam wind van de provincie Limburg hebben we alle windinitiatieven in de regio bekeken. Wij
waren verrast over de grote hoeveelheid plannen die ingediend zijn. Er is ook een groot verschil in de kwaliteit
van de ingediende plannen. We zijn tot de conclusie gekomen dat we nu nog niet tot een advies aan de colleges
van burgemeester en wethouders kunnen komen. Een door de provincie samengesteld onafhankelijk windpanel
gaat ons daarbij ondersteunen. Het windpanel bestaat uit 3 deskundigen met ieder hun eigen expertise. Het
windpanel zal met ieder initiatief een gesprek voeren en een onafhankelijk advies uitbrengen. De planning is dat
deze gesprekken in februari al zullen gaan plaatsvinden, zodat het windpanel begin maart tot een advies kan
komen. Dat betekent dat de eerder gesteld termijn om vóór 1 mei 2017 met een principeverzoek te komen één
tot twee maanden uitgesteld wordt. Over de nadere procedure worden jullie nog geïnformeerd en ook zal contact
worden opgenomen om een afspraak te maken met het windpanel.
Wij hebben de zorgvuldigheid van het proces zwaarder laten wegen dan de snelheid, ook omdat er door de grote
hoeveelheid initiatieven een groot afbreukrisico is en wij de kans aanwezig achten dat als we de afwegingen niet
zorgvuldig en gemotiveerd doen het draagvlak zowel interne bij de gemeente als in de omgeving zal afnemen
waardoor er uiteindelijk geen nieuwe windparken gerealiseerd kunnen worden.
Wij staan voor toegankelijke communicatie. Bij vragen of twijfels, aarzel niet en neem met mij contact op.
Met vriendelijke groet,
Robert Wilms
Beleidsmedewerker milieu
t: (0475) 85 90 00
e: r.wilms@leudal.nl
i: www.leudal.nl
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
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