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Onderwerp:  
Windpark gemeente Kranenburg (DE)  

Besluit:  
Kennis te nemen van de plannen voor een windmolenpark aan de Kartenspielerweg en dit initiatief 
met een positieve grondhouding benaderen. 

 
 
AANLEIDING-/-PROBLEEMSTELLING 
Sinds enige tijd heeft de gemeente Kranenburg het voornemen om windmolens te plaatsen aan 
de Kartenspielerweg (zie bijlage 1). De planvorming krijgt inmiddels steeds meer invulling. 
Gedurende de planvorming zal niet alleen Kranenburg, maar zullen ook onze inwoners, de 
gemeente vragen om het standpunt ten opzichte van deze windmolens. Deze notitie heeft als 
doel om te komen tot een bestuurlijke standpuntbepaling en is in samenspraak met de 
gemeente Groesbeek opgesteld.  
 
BELEIDSDOELSTELLING-/-BELEIDSKADER 
Met het nieuwe klimaatbeleid dat onderdeel uitmaakt van het Milieubeleidsplan 2013-2016, 
wil de gemeente Gennep insteken op de volgende drie doelstellingen: 
- het realiseren van een afname van het energieverbruik in de gemeente Gennep door het 

stimuleren van energiebesparende maatregelen bij burgers, bedrijven en eigen 
gemeentelijk vastgoed; 

- het vergroten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie bij nieuwe 
ontwikkelingen of renovatieprojecten door burgers, bedrijven, woningbouwcorporaties en 
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projectontwikkelaars en deze als gemeente communicatief, financieel en praktisch te 
stimuleren en ondersteunen. 

- in 2020 wordt ingezet op 20-20: minimaal 20% van de verbruikte energie in de gemeente 
Gennep wordt duurzaam opgewekt. Met deze stip op de horizon wordt voor 2016 (einde 
looptijd van dit beleidsplan) gestreefd om ten minste 7% van de verbruikte energie in de 
gemeente duurzaam op te wekken. 

 
Het klimaatbeleid richt zich enerzijds op het realiseren van concrete projecten, pilots of acties 
op de lange en middellange termijn. Anderzijds biedt het klimaatbeleid een meer 
procesmatige uitwerking van de te organiseren transitie. 
 
NADERE UITWERKING/OPLOSSINGEN 
Aanleiding 
De ramp in Fukushima heeft Duitsland ertoe gebracht de kerncentrales te willen sluiten en 
stevig in te zetten op windenergie. Deze inzet komt tot uiting in: 
- een flinke opgave die Duitsland zich heeft gesteld om in 2050 alle energie duurzaam op te 

wekken; 
- de reeds versoepelde nationale wetgeving rondom opwekken van duurzame energie; in dit 

geval het plaatsen van windmolens. Het is sinds 2011 mogelijk om windmolens ook te 
realiseren in bosgebieden.  

 
Deze landelijke opgave en wetgeving is overgenomen door Nord Rhein Westfalen. Het beleid 
van Nord Rhein Westfalen wordt vertaald in het beleid van Kranenburg. Uit de zoektocht van 
Kranenburg naar een zone voor windmolens bleek dat er na aftrek van alle afstanden die 
rondom natuurgebieden gelden, de locatie Kartenspielerweg het meest logisch en haalbaar is. 
Tijdens een informatie/discussieavond in Kranenburg over de windmolens aan de 
Kartenspielerweg kwam naar voren dat de windenergieopgave in Kranenburg als dringend 
wordt ervaren. De aanwezige raadsleden leken positief tegenover het initiatief en de locatie te 
staan.  
 
Proces 
De gemeente Kranenburg wil een samenwerkingsverdrag sluiten met Nord Rhein Westfalen 
met als doel om in het Reichswald, langs de Kartenspielerweg, meerdere windmolens te 
plaatsen. Als dit verdrag is gesloten, wordt de mogelijkheid gecreëerd om een 
marktonderzoek te verrichten naar partijen die deze windmolens kunnen plaatsen en 
exploiteren. De windmolens zullen in principe in een PPS-constructie (Publiek Private 
Samenwerking) worden gerealiseerd waarin burgers (Duitse en Nederlandse) de mogelijkheid 
zullen krijgen om hierin te investeren. Voor Kranenburg is burgerparticipatie een voorwaarde 
voor de mogelijke realisatie van het windpark. Na het marktonderzoek wordt één partij 
uitgekozen waarmee een intentieovereenkomst wordt gesloten. Deze (project-)ontwikkelaar 
zal de noodzakelijke milieu-onderzoeken (zoals flora en fauna, geluid e.d.) verrichten. Dit zal 
zeker één jaar in beslag nemen. Als de onderzoeken positief uitvallen, kan er een besluit 
worden genomen over de plaats van en het aantal windmolens. De uitkomsten van de 
onderzoeken zijn tevens de basis voor het bestemmingsplanproces dat vervolgens moet 
worden opgestart. Kijkend naar de huidige stand van zaken, staan we nog maar aan het begin 
van het traject en is het nog steeds de vraag of de windmolens aan de Kartenspielerweg 
geplaatst kunnen worden. De doorlooptijd vanaf het sluiten van het verdrag t/m het starten 
van het bestemmingsplanproces duurt naar verwachting 1-1,5 jaar.  
 
Positie van de Nederlandse gemeenten 
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Ten aanzien van het eerder genoemde marktonderzoek heeft Nederland formeel weinig in te 
brengen. Dit is een Duitse aangelegenheid. Wanneer Kranenburg overgaat tot het opstellen 
van een bestemmingsplan, dienen we als omliggende gemeente echter wel in kennis te 
worden gesteld. De gemeente Gennep heeft op dat moment dan ook de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. Na vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeente de 
mogelijkheid om in beroep te gaan. Inschatting nu is dat een eventueel beroep ontvankelijk 
zal zijn. Zo wordt het Nederlandse landschap (o.a. Natura 2000 gebieden) ‘getroffen’ door de 
plaatsing van windmolens en is reden voor ontvankelijkheid in Duitsland. 
 
Opgave opwekken duurzame energie 
Het rijk heeft zichzelf de opgave gesteld dat in 2020 14% van de energieproductie duurzaam 
moet zijn. Windenergie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. De windenergie op land moet 
de komende jaren van 2140 Mega Watt (MW) groeien naar minimaal 6000 MW. Deze opgave 
is vervolgens vertaald naar ieder afzonderlijke provincie. De Provincie Limburg heeft 
ambities op het gebied van duurzame energie, maar heeft geen actief beleid ten aanzien van 
windenergie. In het nieuwe POL-2014 wordt het huidige windenergiebeleid herzien. 
Tenslotte heeft de gemeente in haar eigen milieubeleidsplan 2013-2016 doelstelling 
opgenomen om in 2020 tenminste 20% van het totale energieverbruik duurzaam op te 
wekken. 
 
Advies 
Gezien: 
1. het Duitse vaststaande voornemen om steeds meer windenergie op te wekken, 
2. de argumenten van Kranenburg dat windmolens aan de Kartenspielerweg de beste optie is, 
3. de niet al te sterke formele positie van Nederlandse gemeenten in dergelijke processen, 
4. de Gennepse opgave om duurzame energie op te wekken, 
5. én de visuele impact van windmolens op het Gennepse landschap, 
 
is het advies om het project van Kranenburg vooralsnog met een positieve grondhouding te 
benaderen en te onderzoeken of we kansen kunnen creëren uit een dergelijke ontwikkeling 
binnen de aanwezige randvoorwaarden (natura 2000 gebieden, flora en fauna, geluid, visuele 
hinder, recreatie & toerisme). 
 
 
 
De Duitse en Nederlandse opgave voor duurzame energie kunnen elkaar wellicht versterken 
Gezien vorengaande hebben we te maken met een drietal zaken: 
1. Kranenburg zet in op windmolens aan de Kartenspielerweg. 
2. Limburg kan mogelijk in de toekomst locaties aanwijzen voor windmolens. 
3. In het Milieubeleidsplan 2013-2016 is de intentie uitgesproken om duurzame 

energieprojecten te stimuleren en te faciliteren (20% duurzame energie in 2020). 
 

Gelet op deze ontwikkelingen is het de moeite waard om te onderzoeken of het mogelijk is als 
gemeente Gennep om (bij realisatie) windenergie af te nemen van de windmolens aan de 
Kartenspielerweg. Dit onderzoek zal zich moeten richten op de provincies Gelderland, 
Limburg en  op  Kranenburg.  Vragen  als:  “Is  het  mogelijk  om  Duitse  energie  te  kopen  als 
gemeente om  aan  de  Nederlandse  opgave  te  voldoen?  ”  en  “Zijn  partijen  geneigd  tot  
samenwerking?”  zijn  zeer  belangrijke  vragen  die  beantwoord  moeten  worden. 
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Een gemeentelijke positieve grondhouding ten opzichte van windmolens pal naast een 
bijzonder mooi landschap als dat van Gennep zal echter voor commotie zorgen. Zeker gezien 
het belang dat we aan natuur en landschap hechten in diverse visies en uitwerkings-
documenten. Daarnaast is er sprake van verstoring en visuele hinder. Als gemeenten zullen 
we de diverse belangen dan ook in iedere fase moeten blijven afwegen. De nog uit te voeren 
(milieu)studies zullen daarbij een belangrijke input vormen voor verdere afweging en 
besluitvorming. Een heldere en volledige communicatie, naar met name burgers, is daarbij 
noodzakelijk. Gelet op de (begin)fase waarin het project zich nu bevindt, is het advies om 
vooralsnog een positieve grondhouding aan te nemen en te kijken naar de nieuwe 
ontwikkeling vanuit kansen.  
 
COMMUNICATIEPARAGRAAF 
De communicatie over dit onderwerp kan (tot het voornemen van Kranenburg om een 
bestemmingsplanprocedure op te starten) zich beperken tot het informeren van de burgers 
over het te doorlopen traject en de fase waarin dit traject nu is. Na besluitvorming zal een 
bericht op internet worden geplaatst. Om geïnteresseerde burgers (passief) informatie te 
bieden, wordt voorgesteld een aparte kop Windmolenpark Kranenburg aan te maken op de 
gemeentelijke website. Hierbij zal tevens een link naar de gemeente Kranenburg en 
Groesbeek worden opgenomen. 
 
Zodra meer duidelijkheid is over het initiatief, is het van belang om actief te communiceren 
via bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst. Tot die tijd zou de informatie op de 
gemeentelijke website voldoende moeten zijn.  
 
ADVIES BETROKKEN PARTIJEN INTERN-/-EXTERN 
Op 2 oktober is het college van Groesbeek in Gennep in gesprek geweest met uw college. 
Daarbij is afgesproken dat er een gezamenlijke notitie wordt opgesteld, die nu voorligt.  Het 
college van Groesbeek wordt gelijk aan uw college voorgesteld (ook) een positieve 
grondhouding in te nemen. Naar aanleiding van de uitkomsten van beide colleges wordt 
bekeken of/hoe we gezamenlijk kunnen optrekken in het traject.  
 
Daarnaast is er enige tijd geleden een bestuurlijk overleg geweest tussen gemeente Gennep en 
Kranenburg. De burgemeester en wethouder Vandermeulen hebben daarbij de gemeente 
Gennep vertegenwoordigd 
 
 
JURIDISCHE PARAGRAAF 
Niet van toepassing. 
 
PERSONELE PARAGRAAF 
De werkzaamheden passen binnen de reguliere werkzaamheden van de beleidsmedewerker 
klimaat. 
 
FINANCIELE PARAGRAAF 
X Niet van toepassing 
 
RISICOPARAGRAAF 
Niet van toepassing. 
 
OVERIGE 
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Niet van toepassing. 
 
 
Bijlage 1: Locatie windmolens Kranenburg 
 


