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Persbericht n.a.v. de commissievergadering ruimtelijke ordening  d.d. 18 februari 2016   

in Kranenburg. 

 

 

In de Duitse gemeente Kranenburg vergaderde de raadscommissie planning en milieu over 

een ontwerp-aanpassing van het bestemmingsplan. Deze aanpassing moet het mogelijk 

maken om twaalf tweehonderd meter hoge windturbines te plaatsen in het Reichswald, pal 

op de grens met Nederland. 

De publieke tribune was goed gevuld met bezorgde burgers en vertegenwoordigers van 

talrijke organisaties die zich inmiddels grote zorgen maken over de plannen. 

Er was voor het publiek gelegenheid om zich te uiten en vragen te stellen. Daar werd 

anderhalf uur volop gebruik van gemaakt. 

 

Organisaties protesteren 

Natuurmonumenten las een petitie voor die medeondertekend is door een reeks van Duitse 

en Nederlandse organisaties. Daarin wordt op de rampzalige uitwerking van deze plannen 

op natuur en omgeving gewezen (Tekst petitie: http://fobs.eu/nlpetitie ). 

De secretaris van het burgerinitiatief Gegenwind Jeroen Boot is er blij mee: “We zien een 

kentering optreden. Veel mensen en organisaties die in eerste instantie wat terughoudend 

waren komen nu in actie. Dat moet ook, want de tijd begint te dringen.” 

 

Op schema 

Dat er voor zowel voor- als tegenstanders haast is geboden bleek uit het vervolg van de 

bijeenkomst. Projectontwikkelaar ABO Wind en de gemeente Kranenburg zitten goed op 

schema voor verlening van de bouwvergunning in november van dit jaar, werd gemeld. 

 

Subsidiewijziging 

Eind 2016 loopt de huidige subsidieregeling af. Die werkt met een vaste vergoeding per 

opgewekte kilowattuur. Daarna komt er een systeem waarbij projecten op een veiling voor de 

laagste subsidietoeslag moeten inschrijven. Alleen die projecten die genoegen nemen met 

http://fobs.eu/nlpetitie


de laagste subsidie mogen bouwen, waardoor er marktwerking ontstaat. De winnaar moet 

bovendien tegen marktprijzen de stroom gaan verkopen. Dit verlaagt veelal de opbrengst, 

verhoogt de kosten en vergroot de risico’s voor de projectontwikkelaars, in het bijzonder voor 

projecten die complex en relatief duur zijn, zoals die in het Reichswald. Projecten met een 

hoger rendement, zoals die aan de kust, zullen dan meestal winnen. 

Haast 

Na 2016 is het voor ABO Wind daarom waarschijnlijk niet meer interessant om met de 

plaatsing te beginnen. Vandaar dat men alles op alles zet om nog dit jaar een vergunning te 

verkrijgen. ABO Wind meldde donderdagavond begin maart de vergunningsaanvraag in te 

willen dienen. Dat het daarvoor noodzakelijke bestemmingsplan mogelijk pas eind oktober in 

werking treedt, is voor hen geen bezwaar. Door vooruit te lopen op de goedkeuring van het 

bestemmingsplan -- dat met grote inbreng van ABO Wind geschreven is -- kan de 

bouwvergunning nog vóór eind 2016 verleend worden. 

Geen gelopen race 

Althans, dat hoopt men, maar er kan nog van alles gebeuren om dat te verhinderen. 

Meerdere instanties moeten nog goedkeuring verlenen of plannen aanpassen, en mogelijk 

volgen er nog juridische stappen. Misschien besluit de gemeenteraad van Kranenburg het 

plan alsnog af te wijzen. Burgers roeren zich. Een vertraging kan al het einde betekenen 

voor het plan. Het is nog geen gelopen race. 

Maand uitstel 

De commissie heeft besloten dat de raad meer tijd nodig heeft om de vele bezwaarschriften 

door te kunnen nemen. Ook ontbreken er nog noodzakelijke rapportages. Daarom wordt het 

moment waarop de raad moet besluiten over het bestemmingsplan verschoven van 3 maart 

naar 7 april. 

Oproep actie 17 maart 

Op 17 maart wordt er door de gemeente Kranenburg een informatiebijeenkomst gehouden 

over de windturbineplannen. De vereniging Gegenwind Reichswald zal dan ter plaatse actie 

voeren en roept iedereen die het woud, de natuur en het landschap een goed hart toedraagt 

op om dan óók naar Kranenburg te komen. 

 

Meer informatie over de plannen is te vinden op www.tegenwindreichswald.eu 

Ook is het mogelijk om de petitie tegen de plannen voor een windpark in het Reichswald te 

ondertekenen op www.tegenwindreichswald.petities.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tegenwindreichswald.eu/
http://www.tegenwindreichswald.petities.nl/

