
Welkom  

Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer 

 

Door de gemeenschap, voor de gemeenschap 



19.50 uur  Energievisie & ambitie - Antoon Splinter 
20.10 uur Toelichting haalbaarheidsverkenning – Arno Derks 
20.35 uur Plan van aanpak en vervolg – Ellen Arts 
20.50 uur Vragen  
21.05 uur Samenvatting & Afsluiting  
21.15 uur  Borrel en napraten  
 
 
 

Programma 



- Energietransitie 
- Energievisie 
- Ambitie: eerste energieneutrale gemeente van Limburg 
- Grootschalige gebiedsontwikkeling 
- Kans: Energielandschap Wells Meer 
- Energielandschap + 
- Voor de gemeenschap, van de gemeenschap 
 
 
 

Energievisie en ambitie 



NIEUW ENERGIELANDGOED WELLS MEER 
 
Integraal energieproductielandschap met zonnevelden, bos- en waterrijk biomassalandschap en innovatief glastuinbouwgebied 



Toelichting over de totstandkoming van de 
haalbaarheidsverkenning en de status van het stuk 



Gegevens provincie Limburg (2012) 
- Energievraag per jaar: 1,74 PJ 
- De top 3 verbruikers zijn: 

-Landbouw: 0,46 PJ (= 26,4%) 
-Woningen: 0,36 PJ (= 20,7%) 
-Mobiliteit: 0,36 PJ (= 20,7%) 

 

Huidig energieverbruik 



2022 
In gebruik name energiepark? 

nu 2030 

Bergen energieneutraal in 2030 



Uitsluitingsgebieden 
Nationaal Park De Maasduinen en 
Maasdal 
Door de hoge waarden van dit gebied 
zowel landschappelijk, ecologisch als 
recreatief worden zonnevelden en 
windmolens in dit landschap 
uitgesloten 
 
Ontginningslandschap 
 
Concentratiegebied 
energieproductielandschap i.p.v. 
spreiden 
 
Kansrijke locatie Wells Meer 
• Herkenbare landschappelijke 

eenheid 
• Grootschalig ontginningslandschap 

tussen bos en grens 
• Duurzame energie langs de grens 
 
 
 

 

Het landschap is leidend 

• Transitie van landgoed naar nieuw 
energielandgoed Wells Meer 

• Maatschappelijke acceptatie 

 



Geschikte locatie: Wells Meer 



DE KWALITEIT VAN HET BESTAANDE LANDSCHAP ALS BASIS 

Oude beplantingsstructuren, beplante singel op de grens 

Grootschalige bedrijvigheid, akkers, graszodenteelt, rechte doorgaande wegen, Molenbeek, nabij Tuindorp glastuinbouw 

Zeer open en grootschalig jong ontginningslandschap 



NIEUW ENERGIELANDGOED WELLS MEER 



ENERGIEPOORT 

Infocentrum energietransitie Educatie, kunst, recreatie 
 



ENERGIEVELDEN 

Energieplantage 
 

Recreatief medegebruik 
 

Grootschalige oogstvelden 
 



MULTIFUNCTIONEEL RUIMTEGEBRUIK 

zonnekamer 

In lanen en boskamers 

Natuurontwikkeling 
 

Akkerbouw - voedselproductie 
 

Akkerbouw - biobrandstof 
 

Veeteelt- schapen/kippen 
 



BOSRIJK BIOMASSALANDSCHAP 

Productiebos voor droge biomassa  
 



WATERRIJK BIOMASSALANDSCHAP 

natuurontwikkeling Molenbeek 

Productie van natte biomassa: oogsten en verzamelen Natuurbeleven 

Biodiversiteit versterken  



BIO-ERF 

Vergisten en wind oogsten 
 

Buitenbrouwerij 
 

Biogasstation: inname van geproduceerde natte en droge biomassa uit beekdal, 
productiebos en Nationaal Park De Maasduinen 

 



GRENS ALS WINDBOS 

De grens begeleid door energielandschappen/landgoederen  
 

 

Energie op hoogte : uitkijkpunt over zonnevelden 



Schuilen en zon oogsten 

ENERGIEDORP 
Kassenlandschap Tuindorp en meerlaagse voedselproductie icm zonnepanelen en windturbines, CO2 uit biovergisters gebruiken voor teelt 
 

 



DRAAGVLAK & BETROKKENHEID IN DE SAMENLEVING 



NIEUWE ENERGIE VOOR BERGEN 



Er is een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd.  

Hoe gaan we nu verder? 

Plan van aanpak en vervolg 



Fasering Doel 

Studiefase/ 
Proces- 
management 

Fase 0: Voorverkenning 
Haalbaarheidsverkenning t.b.v. politieke GO en 

publieke bekendmaking 

Fase 1: Verkenning 
Verkenning concept Energielandschap en 

planologische verankering in structuurvisie 
(incl. ontwerpende MER) 

Fase 2: Ontwerpfase 

Interactieve planvorming (afweging modellen) 
en borging voorkeur in Masterplan (ruimtelijk 
ontwerp) en Businessplan (exploitatie), incl. 
afwegende MER 

Ontwikkelfase/ 
Project-

management 

Fase 3: Planfase 
Planologische borging Masterplan in 

bestemmingsplan en vergunning(en) 

Fase 4: Ontwikkelfase 
Voorbereiding infrastructuur en tendering van 

energieprojecten 

Fase 5: Bouwfase 
Publieke ontwikkeling hoofdinfrastructuur en 

private ontwikkeling energieprojecten 

Fase 6: Beheer- en exploitatiefase Productie van duurzame energie 

Plan van aanpak 



Bijna afgerond. 

Resultaat: de haalbaarheidsverkenning. 

Fase 0: Voorverkenning 



Randvoorwaarden en mogelijkheden van het 
Energielandschap worden nader verkend. 

 

Hoe gaan we dit doen: 

Structuurvisie:  

• Energielandschap ruimtelijk onderzoeken en 
planologisch verankeren 

• Ontwerpende plan MER (Milieu effect rapportage) 

• Inzicht krijgen in de milieueffecten en daaruit 
volgende ontwerpuitgangspunten 

 

Fase 1: Verkenning 



• Hoe betrekken we de samenleving hierbij? 

• Uitgangspunt: “Door de gemeenschap, voor de 
gemeenschap” 

• Betrekken van bewoners, bedrijven en instellingen uit 
Bergen. Inzet klankbordgroep. 

• In beeld brengen van het maatschappelijk draagvlak. 

• Wensen en belangen ophalen bij belanghebbenden. 

 

Participatie 



1. Vorm geven Energielandschap. 

 

2. In samenwerking met alle belanghebbenden 
worden meerdere modellen afgewogen (ruimtelijk en 
financieel). 

Hier komt een voorkeursmodel uit. 

 

Resultaat: 

Masterplan (ontwerp en programma) 

Businessplan (coöperatieve ontwikkeling). 

 

Fase 2: Ontwerpfase 



1. Planologische borging 
Masterplan in 
bestemmingsplan en 
vergunningen. 

 

2. Uitvoering 
omgevingsonderzoeken. 

 

3. Formele inspraak. 

Fase 3: Planfase 



 

• Uitwerking definitief ontwerp  

• Aanvragen vergunningen 

• Aanbesteding en realisatie 

• Afsluiten contracten 

• Oprichten participatiemaatschappij 

 

 

Fase 4, 5 en 6: Ontwikkelen, 
bouwen en exploiteren 



• De studiefase zal naar verwachting 2 jaar in beslag 
nemen. 

 

• De ontwikkelfase kunnen we nu nog niet goed 
overzien, we schatten in dat deze fase 2 á 3 jaar 
duurt. 

Planning in tijd 



 

Vragen? 



• Voor verdere vragen en informatie kunt u terecht 
op onze website www.bergen.nl/duurzaam  

 

• of contact opnemen met Ellen Arts, Ellen is 
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op 
het telefoonnummer 0485-348358 of u kunt mailen 
naar: h.arts@bergen.nl. 

BEDANKT! 

http://www.bergen.nl/duurzaam
mailto:h.arts@bergen.nl

