Notulen Dorpsraad Leunen – De Baank – 21-10-2019
Aanwezig
Aanwezig Dorpsraad Leunen: Sjaak Rongen, Annie Janssen, Misja Nabben, Gerrit Reintjes, Ger Litjens,
Sander Hellegers, Inge Loonen, Marloes Zandbergen, Twan Hanssen, Gerie Pijpers. Aanwezig namens
de Gemeente Venray: Floor van Giesen. Aanwezig namens Solarcentury Jeroen van Mensvoort.
Publieke tribune: Henk Willemsen (Hallo), Paul Litjens, Willem Menting (Peel & Maas), Wim
Jenniskens, Ingrid Heys, Miranda Houkes, Pieter Verschuuren, Petra Verschuuren, Guus Reintjes,
Guus Willems, Sven Coussement, Bernadette Pouwelse, Rob Bergsma, Ramon Bouten, Henri Peters
1. Opening
Annemarie opent de vergadering.
2. Mededelingen
Floor: Vraag vanuit de griffie – sprekersplein, of dat ze folders af mag geven om het “sprekersplein”
onder de aandacht te brengen. Annemarie heeft de folders in ontvangst genomen en zort voor
verspreiding.
Floor en Yvette: Floor geeft aan dat hun 2 jarige periode als contact persoon voor de DR leunen
namens de gemeente Venray bijna komt te vervallen. Vanaf januari 2020 zullen zij niet langer de DR
vergaderingen bijwonen. De gemeente moet in principe zorgen voor een nieuwe contact persoon
maar dit is niet eenvoudig. Annemarie heeft Floor beloofd een leuke passende wervingstekst aan te
leveren.
Sander: Sander geeft aan dat de wijk waarin hij woont een wijkvereniging heeft opgericht:
GussenHooiVicareiPas- GHV
3. Vastelling van de notulen van 16-09-2019
Misja – WiFi punt is hier een actie voor uit gezet? Deze komt terug in de lange termijn actielijst. Bart
Lemmen neemt contact op met Annemarie.
Misha – Laatste stukje “besloten” gedeelte mag niet in de openbare notulen komen te staan. Sjaak
past dit aan levert de aangepaste versie aan.
4. Bespreken Actielijst van 16-09-2019
SOIL blijft staan
Melkfabriek staan
Voorzittersoverleg is gepland (28-10)
5. Bespreken ingekomen stukken
Symposium leefstijlakkoord – Iemand interesse? Niemand van de DR Leunen is in de gelegenheid om
op zo’n korte termijn aan te schuiven.
6. Initiatief mbt ontwikkeling zonnepark Leunen
Annemarie informeert dat er bij de DR het verzoek binnen kwam van Paul Litjes en Solarcentury om
te informeren over de plannen voor een zonnepark in leunen. Annemarie benadrukt dat deze sessie
puur informatief is en dat er ruimte zal zijn voor vragen te stellen maar niet meer dan dat. Het doel is
informatie vergaren.
Paul Litjens:

In een korte periode is Paul en nog 3 andere grondeigenaren benaderd door 3 verschillende
(zonneparken)partijen om te kijken naar de mogelijkheden voor een zonnepark in Leunen aan de
Laagriebroekseweg. Uit deze gesprekken is 1 partij overgebleven en zijn de 4 grondeigenaren een
ontwikkel overeenkomst aangegaan met Solarcentury. Het gaat om een tijdelijke grondverpachting
van 25 jaar aan Solarcentury.
Jeroen van Mensvoort namens Solarcentury:
Solarcentury is een partij die onder andere de sporthal in Venray heeft bedekt met zonnepanelen en
deze in zijn beheer heeft. Alleen daken is niet haalbaar om aan de energietransitie te kunnen
voldoen. Daarom zonneparken wenselijk en deze zijn commercieel toepasbaar. Eerste voorkeur
verontreinigde grond daarna wordt er gekeken naar agrarische grond wat lastig te bewerken is. In
het geval van Leunen gaat het om een nat gebied.
In het aangewezen gebied loopt de “oostrumse beek”. Deze beek heeft nu een recht verloop. Het
waterschap zou deze beek graag een natuurlijk verloop willen geven. Door het pachten van de grond
neemt Solarcentury de beek over en verkoopt deze aan het Waterschap zodat zij deze beek verder
kan ontwikkelen (meanderen). Daarnaast zullen aan de randen bloemenweides aangelegd worden
om het park zoveel mogelijk uit het zicht te krijgen en het plan zo passend mogelijk te krijgen bij de
omgeving.
Hoogte van de panelen is max 1.70 en minimaal 60cm vanaf het maaiveld maar dit is afhankelijk van
de natheid van de grond. Panelen zullen gericht zijn naar het zuiden (schuinte 20-25 graden). Het
gaat om 25 hectare (23-24 hectare met panelen).
Planning totale capaciteit: 8000 huishoudens (3500kw/uur per huishouden).
Vergelijkbaar park in Winterswijk wordt komend jaar gebouwd.
Vragen vanuit de DR en de publieke tribune:
1. Wat is de terug verdientijd (subsidie overheid)?
=> SE periode is 15 jaar en dat is tegelijk de terug verdien tijd.
2. Verwachte investering?
 Investering (+ miljoen per hectare).
3. Moet er nog grond verzet worden?
 Grondafgraving is niet nodig.
4. Hoe verloopt de stroom aansluiting?
 Enexis aansluiting loopt langs de A73l
5. Is het te garanderen dat het zonnepark niet verder gaat richting de Horsterweg?
=> De grond meer richting het zuiden wordt steeds beter, dus te goed voor zonneparken
6. Die kant richting de Horsterweg is niet ingekaart met groen?
=> Dat klopt. Daar is de omgevingsdialoog voor nodig.
7. Is er een visual van de landschapsinpassing?
 Deze is nog niet beschikbaar in 3D.
8. Onderhoud?
 Technisch onderhoud is 1 x per jaar. Groen onderhoud 2 tot 5x per jaar.
9. Schapen is geen keuze ivm maximale hoogte panelen.
10. Hoe zit het met geluidsoverlast omvormers?
 Max 60 decibel op een zonnige dag. Omvormers gekoeld of ventilatoren. Keuze gekoelde
omvormers.

11. Wat zijn de vervolgstappen – 6 november informatieavond weideweg 19.
Voorlopig advies DR - Wijze communiceren biedt zorgvuldigheid!

7. Vaststellen DOP
Op- en aanmerkingen zijn er in verwerkt. DOP is vastgesteld. De wethouder uitnodigen om deze te
presenteren in de DR vergadering 16-12.
Voorstel nieuwe werkgroepen. Verzoek aan alle DR leden om deze te bestuderen en alle op- en
aanmerkingen te delen met Sander zodat Sander deze zal verwerken voor de volgende DR
vergadering (18-11) waarin deze vastgesteld zullen worden.
8. 75 jaar vrijheid Leunen
Vraag vanuit de DR hoe “75 jaar vrijheid is ontvangen”? DR stelt vast dat het een succes is geweest.
Het is een waardig evenement geworden.
Nu dat we 75 jaar vrijheid hebben gevierd is er de vraag of dat we vanuit de DR ook iets willen doen
op 5-5-2020. Ger geeft aan dat er wordt gewerkt aan het rondbrengen van een bevrijdingsvuur. De
DRO heeft dit idee omarmt en zou graag zien dat elk dorp hier een invulling aan wil geven. Dit
betekent dat elk dorps renners, lopers, fietsers, noem maar op regelt om dit bevrijdingsvuur naar
hun eigen dorp te brengen. Voor nu is er nog geen participatie nodig vanuit de DR. Gerie zal wel
contact opnemen met de twee jeugdwerkgroepen of dat zij wellicht hier invulling aan willen geven..
9. Gedenksteen Noeët Tuus
Peter van de Markt geeft aan dat het super zou zijn als de steen een mooi plaatsje kan krijgen op het
plein. Sjaak gaat het bespreken met de herinrichting dorpsplein werkgroep. Piet Smits geeft aan dat
de werkgroep historie ook de eerste steenlegging van de boerenbond in haar bezit heeft en zou deze
ook graag terug willen zien op het plein. Sjaak pakt dit op.
10. Participatieraad 2020-2024
Misha zet een advertentie op Facebook met een link naar de vacature op de website van de
gemeente. Ben jij of ken jij iemand?
11. Bespreken status en acties van (DOP) werkgroepen
Verschoven naar volgende DR vergadering.

12. Rondvraag
Sjaak – wij ontwikkeldag. 18 tal mensen van de gemeente gehad. Georganiseerd door Sjaak en
Sander. Mensen van de gemeente waren met elkaar blind op pad. DOP gepresenteerd,
Smaaksmederij presentatie gegeven, interactieve sessie wie of wat Leunen is. Dag was positief
ontvangen.
Sander – werkgroep wonen: Donderdag 25 oktober komt de klanbordgroep weer samen en worden
zij nader geïnformeerd over de veranderingen.
Werkgroep verkeer – Albionstraat (snelheid, onderhoud en oversteekplaatsen). Op korte termijn
zullen er op verschillende oversteekplekken kanalisatie strepen aangebracht worden (oa zuivelweg,
van Berlostraat, Gussenstraat, Catharinastraat, Achterom). Snelheidsremmende maatregelen op de
komgrens. Vraag die we mee hebben gekregen “Ligt de komgrens wel op de juiste plek?” en of dat
deze eventueel naar voren gehaald kan worden?
De vraag is wat de gevolgen zijn voor bewoners als zij nu binnen bebouwde kom wonen en straks
buiten de bebouwde komen wonen?
Gemeente heeft toegezegd om 2 weken een smileybord te plaatsen op de Albionstraat in de maand
november.
Vanuit Venray gezien verandert er niets. Sander komt met het Idee is om voor de tijdelijkheid de
entreeborden om te turnen tot 50km/u sticker. Sjaak verwacht dat dit nogal gevoelig ligt maar gaat
dit overleggen.
Verkeer overig:
-

Artikel in de LVH over parkeergedrag. Er wordt hinderlijk geparkeerd binnen Leunen. Artikel
zal een paar keer herhaald worden.
Molenhofweg valt niet langer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze valt
onder de provincie (via Venray).

Misha – wordt de DOP al geplaatst op de website. Dit wordt gedaan na de presentatie 16/12

13. Einde vergadering

