Schoor, 25 november 2016

Beste buurtgenoten,

De Rijksoverheid heeft met de provincies en gemeenten afspraken gemaakt over het realiseren van 6000
MegaWatt energie door het plaatsen van windmolens. Deze afspraak maakt onderdeel uit van het Energie
Akkoord. Voor Limburg houdt deze afspraak in dat 95,5 MegaWatt wind met windmolens moet zijn
gerealiseerd voor 2020. Ook Nederweert ontkomt niet aan deze maatregel Met zonnepanelen is te weinig
energiewinst te behalen om deze doelstelling te halen. De gemeenten Leudal, Weert, Peel en Maas,
Nederweert en de Provincie Limburg werken hierin samen. De partijen hebben uitgangspunten op papier
gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale
gemeenschappen. De uitgangspunten voor windenergie zijn voor alle vier de gemeenten gelijk.

In Nederweert en Weert zijn een aantal zoekgebieden waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden.
Nu heeft Weert twee zoekgebieden die langs de A2 , dicht bij Schoor liggen.
Twee ontwikkelaars hebben al bijeenkomsten georganiseerd voor grondeigenaren en omwonenden aan
Weerterzijde. Dit is inwoners van Schoor ter ore gekomen. Omdat het ook in het belang is voor de inwoners
van Schoor om te weten, wat de plannen van de gemeente Weert zijn heb ik onze wethouder Coumans
gevraagd met Weert contact op te nemen om hierover opheldering te vragen.

Vanuit de gemeente Weert is gemeld dat de uitvoering van de realisatie van het windmolenpark een taak is
van de initiatiefnemers, en de communicatie richting burgers en grondeigenaren/omwonenden) is onderdeel
daarvan. De belanghebbenden zijn afgelopen maand benaderd en hadden de kans geïnformeerd te worden.
Indien er nu aanvullend behoefte is aan extra informatie richting inwoners is dat mogelijk.

Een van de ontwikkelaars is bereid om een afzonderlijke bijeenkomst te houden met de inwoners van
Schoor. De gemeente Weert heeft daarom om concrete namen en contactgegevens hiervoor gevraagd.
Daarom is mijn verzoek aan jullie de volgende.

Als er behoefte is aan zo’n bijeenkomst laat mij dat dan a.u.b. voor 3 december per mail of op papier weten
dat je een bijeenkomst wenselijk vindt. ( elly18@hetnet.nl of Kraan 18A )
Graag je naam, adres en eventueel email adres vermelden.

Als er genoeg aanmeldingen zijn zal ik ze doorsturen aan onze wethouder, zodat deze ze dan zal doorsturen
aan de gemeente Weert. In het volgende buurtblaedje zal ik over de resultaten verdere informatie geven.

Met vriendelijke groeten,
Elly Scheepers

