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Doel inloopavond NRD
De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is op 10 juli 2018 door burgemeester en wethouders
vastgesteld. Het doel van de inloopavond was het ophalen van reacties en zienswijzen naar
aanleiding van deze notitie.
Verloop en opgehaalde input
De gemeente was verrast door de grote opkomst, het is goed om te zien dat dit project bij de
aanwezigen leeft. Er is veel input opgehaald, zowel positief als negatief. Op de avond zelf zijn de
gestelde vragen beantwoord, de openstaande vragen zijn genoteerd .
Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen.
-
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Waarom gaat de gemeente landbouwgrond opofferen? Begin eerst eens met de daken vol te
leggen
Waarom zo grootschalig? We zijn maar een kleine gemeente.
Wat wordt de hoogte van de zonnepanelen? Kan je er nog overheen kijken?
Het Energielandgoed omvat een veel te grote oppervlakte voor een kleine gemeente, waarom
moeten wij dit opwekken voor de rest van Limburg/Nederland?
Met de zonnepanelen loop je een groot risico: een grote hagelbui en Bergen is failliet.
We hadden hier graag de wethouder gehoord.
Wat levert de Provincie? Het is hun grond, hoe staan zij erin?
We hebben al 1500 hectare landbouwgrond in moeten leveren.
Hebben jullie gedacht aan de fosfaatregeling? Hierdoor moeten we dieren inleveren.
De plan-MER en project-MER moet één verhaal vormen, waarom is er in deze fase geen gebruik
gemaakt van de commissie MER?
Wordt er alleen stroom opgewekt of denken jullie ook aan de warmteopgave en alle
aanpassingen op het gasnet die dan moeten worden uitgevoerd?
De NRD is veel te breed/vaag of veel te vroeg in het proces gemaakt.
Wat gaan jullie toetsen in het MER? Dit wordt niet duidelijk in de NRD.
Duitsland legt geen zonnepanelen op cultuurgrond, waarom zouden wij dat wel doen?
Het zoekgebied is beperkt tot dit gebied, zijn er nog alternatieven? Wordt dat nog uitgezocht en
toegelicht? Bijvoorbeeld het Maasdal.
Als er iets met geothermie bij Reindersmeer gaat gebeuren, moet er een passende beoordeling
worden opgesteld, dit is Natura2000 gebied.
Dit plan is niet realistisch, maak een plan B voor als dit project niet doorgaat.
Ik mis een maatschappelijke kosten-batenanalyse in de NRD.
Wat kan er over 8 jaar? Houden jullie daar rekening mee? Er wordt nog zo ontzettend veel
ontwikkeld.
Een zonnepark is lelijk, het bederft mijn uitzicht.
Dit is speculeren met ons gemeenschapsgeld, we lopen veel te grote risico’s.
Hebben jullie gedacht aan negatieve CO2 behoefte die over een paar jaar gaat spelen? Dan
krijgen we juist meer koeien.
Wat gebeurt er met de grond als de zonnepanelen afgeschreven zijn?
Wat voor soort omgevingsvergunning gaat het worden? Een vergunning voor zonnepanelen?
Als ik mijn huis verkoop, heb ik meldplicht, dit belemmert de verkoop.
Het moet een open cultuurlandschap zijn en blijven, de zonnepanelen belemmeren mijn uitzicht.
Zet de panelen langs de Maas.

-

De panelen brengen minder op als het warm is, en we krijgen steeds warmere zomers, houden
jullie daar rekening mee?
Het gebied ligt in de maasduinen, hier komt veel stof af: de opbrengst van de zonnepanelen
vermindert door dit stof. Ze moeten regelmatig schoongemaakt worden.
Ik heb op het moment veel last van de Duitse windmolens, van november tot en met februari elke
dag een uur slagschaduw. Wat zijn de regels hiervoor en houden jullie je daaraan?
We moeten de gemeente mooi houden.
Er staan veel tegenstrijdigheden in de NRD, deze moeten eruit gehaald worden.
Hier moet een zienswijzenota van komen.
Onderzoeken jullie ook de gezondheidsrisico’s? Bijvoorbeeld ook de straling van de
hoogspanningskabel?
Hoe zit het met werkgelegenheid?
Hoe gaat het geëxploiteerd worden? Wie gaat dit doen?
De NRD is meer een structuurvisie op een structuurvisie, het vertelt niet wat er ligt in het planMER.
Laat het project meer leven bij de inwoners door een aansprekende website met mooie foto’s
met uitleg en voorbeelden.

Vervolg procedure
Veel van bovenstaande reacties gaan niet specifiek over de NRD, maar we nemen ze zoveel
mogelijk mee in het verdere proces. De reacties die wel betrekking hebben op de NRD, worden in
het MER verwerkt.
De vragen worden, voor zover ze in dit stadium van het project beantwoord kunnen word en,
opgenomen in een algemene zienswijzenotitie. Deze wordt naar verwachting eind augustus
vrijgegeven.
In de nog op te stellen Nota van beantwoording voor de NRD Energielandgoed Wells Meer wordt
aangegeven hoe er met de binnengekomen reacties en adviezen op de NRD in het MER rekening is
gehouden. De MER zal samen met de Structuurvisie ter inzage worden gelegd. Volgens onze
planning zal die inzage nog dit jaar plaatsvinden.
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