Energielandschap
Horst aan de
Maas

NIEUWSBRIEF
GEBIEDSVERKENNING
AUGUSTUS 2021

energielandschaphorstaandemaas.nl

f

fb.com/energielandschaphorstaandemaas

info@energielandschaphorstaandemaas.nl

Nieuwe data informatieavonden
Zoals aangekondigd informeren wij u hierbij over de nieuwe informatieavonden. Tijdens deze avonden
delen we de eerste resultaten van de verkenning met u. Bij deze willen we graag de nieuwe data voor de
informatieavonden presenteren. U kunt zich aanmelden door te klikken op deze link of een email te
sturen naar info@energielandschaphorstaandemaas.nl.
Voor het verkenningsgebied Mariapeel:
•

America

4 oktober, om 20.00 in Stichting ‘Aan de Brug’, Pastoor Jeukenstraat 10, America.

•

Kronenberg

30 september, om 20.30 in de Torrekoel, Meerweg 11, Kronenberg.

•

Evertsoord

29 september, om 20.00 in bij De Smelentos, Paterstraat 22, Evertsoord.

Voor het verkenningsgebied A73/ Maaslijn:
•

Grubbenvorst

12 oktober, om 19.30 in MFC ’t Haeren, Irenestraat 20, Grubbenvorst.

•

Melderslo

11 oktober, om 20.00 in MFC De Zwingel, Beemdweg 4, Melderslo.

•

Tienray

In overleg met de dorpstafel wordt er géén avond georganiseerd voor Tienray.
Wij vragen geïnteresseerden uit Tienray een mailtje te sturen. Wij nemen dan
contact met u op en laten weten bij welke avond u kunt aansluiten.

Staat uw dorp er niet bij? U kunt zich dan aanmelden voor één van de bewonersavonden die voor u het
meest relevant is. Kunt u hier niet bij zijn, maar heeft u wel nog een vraag? Stuur dan een email naar ons
emailadres: info@energielandschaphorstaandemaas.nl en dan nemen we contact met u op over uw
vraag. Mochten wij te veel aanmelden ontvangen voor één van de avonden, dan zullen wij een extra
avond organiseren.

Landelijk nieuws
Windturbines, en de gevolgen voor de omgeving, zijn de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest.
De Raad van State heeft eind juni een uitspraak gedaan dat er nieuwe normen moeten komen voor
bijvoorbeeld geluid en slagschaduw.
NRC schrijft: “De beslissing van de Raad van State komt voort uit een arrest van het Hof van Justitie in
Luxemburg rond een windpark in het Belgische Nevele, in 2020. Toen oordeelde de Europese rechter dat
een milieu-oordeel noodzakelijk is. De Nederlandse overheid heeft zo’n beoordeling nooit gemaakt,
terwijl dat wel vereist is volgens Europees recht.” Het gevolg van de uitspraak is dat besluiten over nieuwe
windmolenparken blijven liggen tot deze milieubeoordeling klaar is. Als de nieuwe normen gereed zijn,
worden deze opgenomen in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Daarna verleent men pas
vergunningen aan windparken.
Er is een daarnaast nog een andere route waardoor niet alle plannen op pauze komen te staan. De
gemeenteraad kan, gebruik makende van een bestemmingsplan, ook eigen normen stellen aan het
betreffende park.

Wat onderzoeken we?

1. Inwoner:
Wat zijn de wensen van
inwoners en grondeigenaren?

2. Locaties:
Wat is een voorkeurs
locatie?

3. Haalbaarheid:

4. Opbrengsten:

Welke scenario’s zijn
haalbaar?

Wat levert het op in MWh,
CO2-reductie en Euro’s?

Resultaten van het formulier
op de website
Via het formulier op de website hebben
wij
ruim
160
reacties
mogen
ontvangen. Dank hiervoor.
Betrokkenen hebben sinds maart de
mogelijkheid gehad om het formulier
over de gebiedsverkenning in te vullen.
De informatie die we hebben
opgehaald helpt het projectteam om
een beter beeld te vormen van de
verschillende zaken die de inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas,
belangrijk vinden.
De drie plaatjes geven een
samenvatting van de antwoorden die
de deelnemers hebben gegeven op
de volgende vragen.
Energieproject Horst aan de Maas
1. Wat zou u vinden van een
grootschalig energieproject in de
gemeente Horst aan de Maas?
Opmerkingen Windenergie
2. Wanneer zou u achter de komst
van een windpark in de gemeente
Horst aan de Maas staan?
3. Wanneer zou u niet achter de
komst van een windpark in de
gemeente Horst aan de Maas
staan?
Zonne-energie
4. Wanneer zou u achter de komst
van een grootschalig zonnepark in
de gemeente Horst aan de Maas
staan?
5. Wanneer zou u niet achter de
komst van een grootschalig
zonnepark in de gemeente Horst
aan de Maas staan?
Bent u benieuwd naar de andere
reacties? Alle antwoorden zijn te
vinden op onze website onder
informatie > informatie & links. We
hebben deze informatie
geanonimiseerd en in willekeurige
volgorde gezet.

