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Eerste
informatieavonden in
maart

Wat gaan we
onderzoeken in de
gebiedsverkenning?
1. Inwoner:
Wat zijn de wensen
van inwoners en
grondeigenaren?

In maart zijn voor de twee verkenningsgebieden de
eerste informatieavonden gehouden. Vanwege de
geldende Corona-maatregelen waren de
informatieavonden digitaal. We zijn verheugd dat de
mensen de moeite hebben genomen deze bij te wonen.

2. Locaties:
Wat is een
voorkeurs locatie?

Aantal aanmeldingen informatieavonden:
A73/Maaslijn

Mariapeel

Bijeenkomst
Grondeigenaren

27

80

Bijeenkomst
Omwonenden

51

58

3. Haalbaarheid:
Welke scenario’s zijn
haalbaar?
4. Opbrengsten:

Tijdens de informatieavonden hebben we stilgestaan
bij de uitgangspunten, het doel en de werkwijze van de
gebiedsverkenning. Daarnaast was een groot deel van
de tijd gereserveerd voor het stellen van vragen.

www.energielandschaphorstaandemaas.nl

Wat levert het op in Mwh,
CO2-reductie en Euro’s?
De input op deze vier punten wordt
verzameld en gaat in 2021 naar de
gemeenteraad in Horst aan de Maas. Zij
zullen dan een besluit nemen of en welke
energieprojecten verder worden
onderzocht.

Laat uw mening horen
Niet alleen tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u uw mening late horen. Via de online
vragenlijst kunt u uw visie en mening achterlaten, ga naar:

WWW.ENERGIELANDSCHAPHORSTAANDEMAAS.NL/VRAGENLIJST

Laat uw mening horen

Niet alleen tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u uw mening laten horen. Via de online
vragenlijst kunt u uw visie en mening achterlaten, ga naar:

WWW.ENERGIELANDSCHAPHORSTAANDEMAAS.NL/VRAGENLIJST

Verkenningsgebied
Mariapeel
Wat is de ambitie vanuit het
Kader Opwek Duurzame
Elektriciteit?
In het verkenningsgebied Mariapeel is het de ambitie om
een energielandschap te ontwikkelen middels zonneenergie. De totale ambitie voor het energielandschap
bedraagt 275 ha zon. Eventuele mogelijkheden voor
windenergie in de Mariapeel worden verkend, zodat een
volledige afweging tussen zon en wind kan worden
gemaakt.
.

De presentatie van de informatieavond is te vinden op:
WWW.ENERGIELANDSCHAPHORSTAANDEMAAS.NL/
MARIAPEEL

Hoe nu verder?
De eerste bijeenkomst is vooral gericht geweest op het
informeren van alle betrokkenen en het verkrijgen van de
eerste reacties. De komende weken kijken we
gebiedsgericht naar verschillende mogelijkheden kansen
en risico’s. Hierbij hebben we het verkenningsgebied
opgedeeld in drie zones:
▪ Zone Noord: ten noorden van de Zwarte Plakweg
▪ Zone Midden: tussen de Zwarte Plakweg en de
Helenaveenseweg
▪ Zone Zuid: ten zuiden van de Helenaveenseweg en
ten oosten van de Paterstraat.
Op basis van de reacties en de bevindingen van de
komende weken worden er gebiedsgerichte
bijeenkomsten georganiseerd, naar verwachting in juni.
Zodra exacte data bekend zijn, worden deze op de
website en de facebookpagina vermeld.

Wat doen we met de
gestelde vragen?
Momenteel worden alle vragen gebundeld
en beantwoord. De vragen en antwoorden
zullen op de website worden gepubliceerd
en in een volgende nieuwsbrief worden
opgenomen.

Reacties omgeving
We hebben veel vragen, opmerkingen, zorgen
en kansen ontvangen vanuit de omgeving.
Twee punten kwamen veel aan de orde:
▪
Ruimte voor Ruimte vanuit de Provincie
Limburg heeft in het gebied rond Evertsoord
potentiële grondposities. De impact en zorgen
hierover zijn groot.
De gemeente heeft bestuurlijk contact met de
Provincie. De gemeente staat niet positief
tegenover het initiatief van Ruimte voor Ruimte.
De provincie neemt dit signaal serieus.
Momenteel wachten we op de formele
besluitvorming van de provincie.
▪
Natuur/Landbouw en Recreatie – Het
verkenningsgebied heeft verschillende functies.
Zorgen over de verenigbaarheid en de
gevolgen van een energielandschap op deze
functies zijn groot.
Niet alle gronden zijn geschikt voor het
realiseren van een energielandschap. In en
rondom Natura 2000 en goudgroene
natuurgebieden kunnen geen zonnepanelen
worden geplaatst. Daarnaast wordt bij de
ontwikkeling van een energielandschap
nadrukkelijk gezocht naar koppelkansen. Op
welke manier kunnen functies worden
gecombineerd? Op welke manier kan een
energielandschap een “boost” geven aan het
behoud en verbetering van de belangrijkste
functies in het gebied?

Verkenningsgebied
A73/Maaslijn
Wat is de ambitie vanuit het
Kader Opwek Duurzame
Elektriciteit?
In het verkenningsgebied A73/Maaslijn is de ambitie om
een energielandschap te ontwikkelen middels
windenergie. De ambitie voor het verkenningsgebied
volgens het beleidskader KODE bedraagt het verkennen
van de mogelijke plaatsing van 7 windturbines.

De presentatie van de informatieavond is te vinden op:
WWW.ENERGIELANDSCHAPHORSTAANDEMAAS.NL/
A73MAASLIJN

3 zoekgebieden
Niet het gehele verkenningsgebied is geschikt voor het
plaatsen van windturbines. Als eerste is het van belang dat
turbines niet te dicht bij woningen of in natuur
(goudgroene zones) worden geplaatst. Daarnaast spelen
afstanden tot snelwegen, hoogspanningslijnen en
bijvoorbeeld gasleidingen een rol. Uit een eerste grove
analyse blijken 3 gebieden mogelijk geschikt voor het
plaatsen van windturbines.

Wat doen we
met de
gestelde
vragen?
Momenteel worden alle
vragen gebundeld en
beantwoord. De vragen en
antwoorden zullen op de
website worden
gepubliceerd en in een
volgende nieuwsbrief
worden opgenomen.

Reacties omgeving
We hebben veel vragen, opmerkingen,
zorgen en kansen ontvangen vanuit de
omgeving. De volgende punten kwamen
meermaals naar voren:
▪
Wordt er voldoende afstand
gehouden van woningen?
We zijn nu nog in een verkennende fase. Er
zijn nog geen locaties of afmetingen
bekend van windturbines, noch de
afstanden tot woningen. Deze afwegingen
zijn (mede) noodzakelijk om te kunnen
bepalen of een windproject haalbaar is.
▪
Is het niet mogelijk een windpark te
ontwikkelen langs de A67/ bij Tradeport?
De mogelijkheden gaan we de komende
weken verder onderzoeken.

Hoe nu verder?
De eerste bijeenkomst is vooral gericht
geweest op het informeren van alle
betrokkenen en het verkrijgen van de eerste
reacties.
. Graag kijken we samen met de
omgeving specifieker naar de drie
zoekgebieden voor wind
▪
Zoekgebied 1: Broekhuizenmolenbeek
▪
Zoekgebied 2: Hoogerheide
▪
Zoekgebied 3: Witveldweg/ A73
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In de maand april zullen we eerst alle
l
informatie en de impact hiervan verwerken
v we de gebiedsgerichte
voordat
bijeenkomsten houden. In juni worden deze
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