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1 .  E N E R G I E O N A F H A N K E L I J K 
B E R G E N

Gemeente Bergen heeft een vooruitstrevende ambitie: 
in 2030  als  eerste  gemeente  in  Limburg energie-
onafhankelijk zijn. Hiermee levert de gemeente een 

belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke klimaat-
opgave. Met het programma  VerduurSAMEN2030 

gaan we deze ambitie samen met inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties in Bergen realise-
ren. Alleen samen kunnen we Bergen verduurzamen.

H O E G A A N W E D IT B E R E I K E N?
Om in 2030 energieonafhankelijk te zijn, is het allereerst 
belangrijk energie te besparen. Wat we niet gebruiken, 
hoeven we ook niet op te wekken. We bereiken 20% van 
onze ambitie door energie te besparen en aan de slag te 
gaan met innovaties. Met kleinschalige energieopwek-
king behalen we nog eens 30% van onze ambitie. Daar-
naast is grootschalige energieopwekking hard nodig om 
als gemeente te verduurzamen. De ontwikkeling van 
Energielandgoed Wells Meer draagt voor minimaal 50% 
bij aan de ambitie van Gemeente Bergen. 

WAT I S  E N E R G I E O N A F H A N K E L I J K?
Onder ‘energieonafhankelijk’ verstaan we dat er binnen 
de gemeente altijd voldoende eigen opgewekte energie 
aanwezig is. Met eigen opgewekte energie bedoelen we 
energie van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente. 

Die energie moet toereikend zijn om te kunnen voorzien 
in de energiebehoefte van zowel alle bedrijven als alle 
inwoners van de gemeente Bergen. Het totale verbruik 
van de gemeente is 1,74 Petajoule. Het totale verbruik 
wisselt natuurlijk continu. We houden 1,74 Petajoule als 
vast getal aan in onze berekeningen.

2 .  E N E R G I E L A N D G O E D 
W E L L S  M E E R

Energielandgoed Wells Meer: een grootschalig en robuust 
gebied van ongeveer 400 hectare waar op grote schaal 

duurzame energie opgewekt gaat worden. Het is een plek 
waar participatie, innovatie, educatie en recreatie samen 

komen. Door de grootschalige opwekking op één locatie te 
concentreren, blijven waardevolle en kwetsbare gebieden 

zoals Nationaal Park De Maasduinen gespaard en geven we 
een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied Wells Meer. 

De begrippen geïntegreerd, gebiedsgericht en in samen-
werking spelen een essentiële en bepalende rol bij de 
ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer.

G E Ï NT E G R E E R D 
Het Energielandgoed wordt meer dan alleen een pro-
ductielocatie voor duurzame energie. Door de omvang 
van het gebied kunnen we ruimte bieden voor educa-
tie, recreatie en natuur. Het wordt een Energielandgoed 
waar mensen worden uitgenodigd om te leren, te recre-
eren en geïnspireerd te raken.

G E B I E D S G E R I C HT 
Het Energielandgoed moet passen in het huidige land-
schap. In het ontwerp komen oude en nieuwe land-
schappelijke kwaliteiten samen. We gaan het Ener-
gielandgoed niet verstoppen, maar maken er juist een 
aantrekkelijk en interessant gebied van.

I N  S A M E N W E R K I N G
Energielandgoed Wells Meer is van en voor Bergen. We 
betrekken onze inwoners en bedrijven. Zij hebben niet 
alleen een rol in de ontwikkeling van het project, maar 
moeten ook van het Energielandgoed kunnen profite-
ren. Ook andere overheden en belanghebbenden spelen 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Ener-
gielandgoed. 

Referentiebeelden recreatieve routes en voorzieningen



D E G E S C H I E D E N I S
Het gebied Wells Meer is lange tijd eigendom geweest 
van de familie van Ophoven. Een naam die onverbre-
kelijk verbonden blijft aan het Wells Meer. Na verschil-
lende eigenaren is het gebied uiteindelijk verkocht aan 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) om dienst te doen als 
ruilgebied voor boeren die werden uitgekocht. 

Het gebied Wells Meer is van oorsprong een nat en dras-
sig gebied. Om het Wells Meer te kunnen ontwateren, 
werden de Molenbeek en enkele sloten gegraven waarna 
men begon met het rooien van het hout en het ploegen 
van het gebied. Vooral kool, augurken en pootaardappe-
len groeiden zeer goed. 

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog kwamen veel 
Poolse mannen en vrouwen hier werken. De arbeidswo-
ningen staan nu nog bekend als de ‘Polenhuizen’. Ook 
veel inwoners van Well waren, soms hun leven lang, 
werkzaam op het Wells Meer. 

Tegenwoordig is het gebied nog steeds grotendeels in 
gebruik voor de landbouw. Een groot aantal percelen 
wordt gebruikt voor de teelt van graszoden. Andere delen 
zijn in gebruik voor akkerbouw. Aan de Kevelaersedijk 
staat de biovergistingsinstallatie Ecofuels en in Tuindorp 
ligt een kassengebied. 

3 .  O N T W E R P 
E N E R G I E L A N D G O E D

Energielandgoed Wells Meer is een integrale gebiedsont-
wikkeling waarbij, naast duurzame energieopwekking, 

wordt ingezet op meerwaarde creëren voor natuur, inno-
vatie, educatie, en recreatie. Het gebied krijgt een nieuwe 
betekenis en kwaliteit met een sterke eigen identiteit. Het 

ontwerp op de volgende pagina is het voorkeursmodel voor 
het Energielandgoed. Het voorkeursmodel is het resultaat 
van een uitvoerige toetsing van verschillende ontwerpen 

bij verschillende belanghebbenden. De verschillende ont-
werpen zijn met elkaar gecombineerd tot een optimaal 

voorkeursmodel, dat verder is uitgewerkt in het masterplan. 

D E E N E R G I E B O U L E VA R D
De Energieboulevard is de hoofdas van het Energieland-
goed waar alle belangrijke functies langs liggen en die 
het gebied ontsluit. De Energieboulevard speelt een 
belangrijke rol in de beleving van het Energielandgoed.

H E T ZO N N E PA R K
Boven en onder de Energieboulevard bevindt zich het 
ZonnePark. Een park waar ruimte is voor natuur, edu-
catie en recreatie en dat extensief wordt gebruikt voor 
energieopwekking. Het ZonnePark is toegankelijk door 
middel van wandel- en fietsroutes waardoor zowel 
natuur en duurzame energieopwekking van dichtbij te 
beleven zijn.

B E ZO E K E R S- E N I N N O VAT I E C E NT R U M
In het hart van het gebied ligt het bezoekerscentrum, 
het startpunt voor een bezoek aan het Energielandgoed. 
Er is ruimte voor bijvoorbeeld educatie, horeca, ten-
toonstellingen en excursies. Naast het bezoekerscen-
trum komt het innovatiecentrum waar ruimte is voor 
kleinschalige energie-gerelateerde bedrijvigheid.

N AT U U R E N C U LT U U R
Het Energielandgoed moet een positieve bijdrage leve-
ren aan de natuur. Er wordt ingezet op natuurontwikke-
ling om het Energielandgoed in te passen in de omgeving 
en de ecologische meerwaarde te vergroten. In de zone 
tussen de huidige Molenbeek en De Maasduinen zorgen 
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we voor natte natuurontwikkeling om de waterkwali-
teit te verbeteren en water vast te houden voor drogere 
zomers. De natuurgebieden zijn door middel van wan-
del- en fietspaden toegankelijk.

De cultuurhistorisch waardevolle objecten zoals de Eli-
zenhof, de eendenkooi en de slagbomen bij de entrees 
van het landgoed worden behouden en in het land-
goed geïntegreerd. Op de locatie waar vroeger de villa 
en opstallen van het oude landgoed Wellsch stonden, 
wordt straks het nieuwe bezoekers- en innovatiecen-
trum gerealiseerd: een nieuw hart van het nieuwe Ener-
gielandgoed.

E N E R G I E O P W E K K I N G
Zonne-energie is de belangrijkste vorm van opwekking 
binnen het Energielandgoed. Er worden meerdere ont-
wikkelvelden met diverse opstellingen gerealiseerd. Zo 
ontstaat er een goede balans in de energieopwekking 
gedurende de dag.  Aan de Energieboulevard ligt een 
aantal innovatievelden waar bijvoorbeeld ruimte is voor 
nieuwe combinaties van zonnepanelen met landbouw, 
panelen met geïntegreerde opslag en onderzoek naar 
de effecten op het bodemleven. Daarnaast is er aan de 
Energieboulevard ook ruimte gereserveerd voor ener-
gieopslag. De mogelijkheden hiervoor moeten nog ver-
der worden onderzocht. 

Naast zonne-energie is er ook ruimte voor windener-
gie. Er worden maximaal vier windturbines in een lijn-
opstelling of clusteropstelling geplaatst. Windenergie 
zorgt voor een goede balans in de energiewinning en 
windturbines nemen minder ruimte in beslag dan zon-
nevelden. Aan de Energieboulevard wordt daarnaast 
ruimte gereserveerd voor een biomassacentrale.

D E A M B IT I E
Op basis van het masterplan is de verwachte elektri-
citeitsproductie van het Energielandgoed 1,05 PJ per 
jaar. Dit is 60% van het totale elektriciteitsverbruik in 
gemeente Bergen. Hiermee wordt de doelstelling om 
minimaal 50% van het energieverbruik met het Ener-
gielandgoed op te wekken ruimschoots behaald. 

Ruimtelijke hoofdstructuur Energielandgoed Wells Meer

Referentiebeeld Moeraslanden Molenbeek



4 .  H E T  P R O C E S
De ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer is een 
uitvoerig en complex proces waar verschillende partij-
en bij betrokken zijn. We doorlopen verschillende fases 

om uiteindelijk tot een weloverwogen en gedragen plan 
voor de realisatie van het Energielandgoed te komen.

In de stappen tot nu toe heeft veelvuldig overleg plaats-
gevonden met verschillende vertegenwoordigingsgroe-
pen om wensen en ideeën op te halen:

- Meedenkgroep: samengesteld uit betrokken inwoners.
- Klankbordgroep: samengesteld uit meerdere belangenorga-

nisaties.
- Expertgroep: bestaat uit verschillende specialisten 

met kennis over bijvoorbeeld techniek, gezondheid en 
gebiedsontwikkelingen. 

- Stuurgroep: een team van gecommitteerde internen en 
externen die partijen vertegenwoordigen die betrokken zijn 
bij en een rol hebben in de realisatie van het Energielandgoed 
Wells Meer. Het doel is om aanvullende kennis te delen 
met betrekking tot de planologische ontwikkeling en de 
ontwikkel- en beheerorganisatie van het Energielandgoed.

E E N G E D R A G E N A A N PA K
Energielandgoed Wells Meer is een project met impact. 
Gemeente Bergen wil dit project in nauwe betrokken-
heid met inwoners, bedrijven, maatschappelijke orga-
nisaties en andere belanghebbenden realiseren. Er 
zijn verschillende informatieavonden, inspraakmo-
menten en keukentafelgesprekken georganiseerd om 
naar mensen te luisteren. Daarnaast is er een klank-
bordgroep, meedenkgroep, expertgroep en stuurgroep 
opgericht om kennis, meningen en ideeën op te halen.

VA N V I S I E  TOT R E A L I S AT I E

Fase 0 -  Voorverkenning
In de zomer van 2017 is er een haalbaarheidsverkenning 
uitgevoerd die laat zien dat de realisatie van het Ener-
gielandgoed Wells Meer economisch, (milieu)technisch 
en landschappelijk mogelijk is. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad in deze fase belangrijke uitgangspunten 
voor het Energielandgoed vastgesteld.

Fase 1 -  Verkenningsfase
In fase 1 is de locatiekeuze voor het Energielandgoed 
verder toegelicht en onderbouwd. In een structuurvisie 
zijn duidelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
bepaald en in een technische verkenning zijn de moge-
lijkheden voor het opwekken van duurzame energie in 
Wells Meer onderzocht. Ter voorbereiding op de struc-
tuurvisie is er een milieueffectenrapport (MER) opge-
steld. De volgende bouwstenen met bijbehorende band-
breedte zijn in fase 1 vastgesteld door de gemeenteraad 
als input voor het ontwerp van het Energielandgoed: 
zon, wind, geothermie, biomassa, experimenteel/test/
opslag en educatie & recreatie. 

Meedenkgroep



Fase 2 – Ontwerpfase
In fase 2 zijn de bouwstenen ruimtelijk uitgewerkt in 
drie onderzoeksmodellen (ontwerpen) met alle drie een 
eigen focus: innovatief, productiegericht en ingepast. 
Deze drie onderzoeksmodellen zijn uitvoerig getoetst 
bij inwoners, bedrijven en diverse belanghebbenden 
en onderzocht op: milieueffecten, de maatschappelijke 
kosten en baten en economische en technische haal-
baarheid. De drie onderzoeksmodellen zijn met elkaar 
gecombineerd tot het optimale voorkeursmodel dat is 
toegelicht in het vorige hoofdstuk.

Het vervolg
In fase 3 werken we het ontwerp voor het Energieland-
goed verder uit en start de bestemmingsplanprocedu-
re. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, kunnen de omgevingsvergunningen wor-
den aangevraagd. Parallel hieraan wordt de bv opge-
richt, komt de financiële uitwerking van het project tot 
stand en werken we de mogelijkheden voor financiële 
participatie door inwoners verder uit. Samen met alle 
betrokkenen en belanghebbenden werken we toen naar 
de realisatie van het Energielandgoed Wells Meer in 
2022.

5 .  S A M E N W E R K I N G E N
Voor het realiseren van het Energielandgoed werkt 

Gemeente Bergen samen met verschillende partners.

- De Provincie Limburg: mede-grondeigenaar, bevoegd 
gezag voor de natuurvergunning en partner in de Regionale 
Energiestrategie (RES).

- De Rijksoverheid: ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) als bevoegd gezag vanuit 
de Rijkscoördinatieregeling en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) als verantwoordelijke voor 
de subsidie voor duurzame energie (SDE++).

- De netbeheerders Enexis en TenneT: verantwoordelijk voor de 
aansluiting van het Energielandgoed op het elektriciteitsnet.

- BNG Bank: als adviseur bij het genereren van het benodigde 
vreemd vermogen.

- Gemeente Venray: als buurgemeente waar het kabeltracé 
doorheen zal lopen.

- Waterschap Limburg: als eigenaar van de Molenbeek en 
overige afwateringskanalen in het plangebied.

26 september 2018 - met de Provincie Limburg is een 
intentieverklaring getekend voor de samenwerking bij 
de ontwikkeling van het Energielandgoed. 

28 juni 2019 – op verzoek van Gemeente Bergen heeft het 
ministerie van EZK besloten de rijkscoördinatieregeling 
(RCR) buiten toepassing te laten voor het Energieland-
goed. Hiermee is de bevoegdheid voor het voeren van 

de procedure voor het Energielandgoed formeel overge-
dragen aan Gemeente Bergen. 

9 september 2019 - Gemeente Bergen en netbeheerders 
Enexis en TenneT hebben een intentieovereenkomst 
getekend voor het tijdig aansluiten van het Energieland-
goed op het elektriciteitsnet. 

6 .  O N T W I K K E L S T R A T E G I E
De ontwikkelstrategie beschrijft hoe de visie van Gemeente 

Bergen tot realisatie wordt gebracht: hoe gaat Energieland-
goed Wells Meer juridisch en financieel georganiseerd 

worden? Hierbij is een aantal uitgangspunten van belang:

- Het Energielandgoed moet de mogelijkheid bieden voor 
inwoners en bedrijven in gemeente Bergen om te partici-
peren in het project, zowel in de vorm van meedenken als 
financieel.

- Gemeente Bergen wil Provincie Limburg en buurgemeenten 
de ruimte bieden om mee te investeren in het Energieland-
goed. De gemeente wil wel de regie en de ‘grip’ (door-
slaggevend zeggenschap) behouden op de planvorming, 
ontwikkeling en exploitatie. 

- De gemeente wil de gronden, die nu in eigendom van de 
Provincie Limburg zijn, kopen, waardoor de gemeente 
eigenaar is van het hele gebied. De gronden blijven te allen 
tijde eigendom van de gemeente. De op te richten opstallen 
worden eigendom (door middel van opstalrechten) van het 
‘energiecollectief’, dat voor de exploitatie verantwoordelijk 
zal zijn.

- De realisatie van de aansluiting op het elektriciteitsnet 
door Enexis en TenneT sluit aan op de realisatie van het 
Energielandgoed.

- Qua inrichting, vormgeving en planning moet de ontwik-
keling aansluiten bij de (veranderende) eisen en randvoor-
waarden vanuit de markt op het gebied van infrastructuur, 
park lay-out en doorlooptijd.

Ondertekening intentieverklaring met de Provincie Limburg



Project algemeen
Totaal oppervlakte exploitatiegebied ha 444
Vreemd vermogen financiering % 1,0%
Looptijd vreemd vermogen jaren 15

Zonne-energie
Oppervlakte zonne-energie ha 265
Opgesteld vermogen MWp 271
Opgewekte energie MWh/jaar 251.101
SDE basisbedrag - zon EUR/MWh 88

Windenergie
Oppervlakte windenergie ha 0
Windturbines # 4
Windturbine vermogen MWp 5
Opgesteld vermogen MWp 18
Opgewekte energie MWh 41.400
SDE basisbedrag - wind EUR/MWh 71

Uitkomsten
Totale investering (excl. net aansluiting) EUR 207.397.032
Jaarlijkse operationele kosten EUR 6.199.703
Totale inkomsten EURm 26.403.726

Projectrendement (16 jaar) % 3,5%
Rendement op eigen vermogen (16 jaar) % 11,7%

Totaal opgewekte energie TJ 1.053
% verduurzaming % 60,5%

‘J U S T I N  T I M E’  E N M A X I M A L E F L E X I B I L IT E IT
De ontwikkelstrategie rust op twee pijlers: ‘just in time’ 
en maximale flexibiliteit. ‘Just in time’ bekent dat we 
de eerste zonnevelden gereed willen hebben op het 
moment dat dat de aansluiting op het elektriciteitsnet 
gereed is. Vanaf de start bouwen we het Energieland-
goed stapsgewijs verder uit. Daarnaast is belangrijk dat 
we zo lang mogelijk flexibel willen ontwikkelen om het 
energiecollectief de ruimte te bieden om in te spelen op 
actuele ontwikkelingen in de dynamische energiemarkt.

O NT W I K K E L M O D E L
Om het Energielandgoed te realiseren is het noodza-
kelijk een samenwerking met derden (niet-overhe-
den) aan te gaan. Op basis van het advies van Dirkzwa-
ger Legal & Taks kiezen we voor de oprichting van een 
rechtspersoon met eigen rechten en plichten en eigen, 
afgescheiden vermogen. De besloten vennootschap (bv) 
is de meest geschikte rechtspersoon voor het project. 
Wij gaan uit van een bv die door Gemeente Bergen wordt 
opgericht waarbij de overheden voor minimaal 51% aan-
deelhouder zullen worden en blijven. 

F I N A N C I Ë L E PA RT I C I PAT I E  I N W O N E R S E N 
B E D R I J V E N
Inwoners en bedrijven in de gemeente Bergen moeten 
maximaal kunnen profiteren van het Energielandgoed. 
Energielandgoed Wells Meer is tenslotte van en voor 
Bergen. Bij de realisatie van het Energielandgoed krij-
gen inwoners en bedrijven de mogelijkheid om financi-
eel te participeren in het Energielandgoed door certifi-
caten te kopen. Hoe we dit gaan inrichten en uitvoeren, 
gaan we nog nader uitwerken.

7 .  E C O N O M I S C H E 
H A A L B A A R H E I D

Op basis van het voorkeursmodel is er een globale finan-
ciële doorrekening gemaakt om de economische haal-
baarheid van Energielandgoed Wells Meer te toetsen.

De doorrekening van het Energielandgoed is gemaakt 
op basis van kasstromen uit de geprognosticeerde 
investeringsbegroting en een exploitatie voor 16 jaar. 
Dit is de periode waarin energieprojecten kunnen reke-
nen op SDE++ subsidie. Op basis hiervan kan een slui-
tende businesscase worden opgezet en projectfinancie-
ring worden verkregen voor maximaal dezelfde periode. 
Hoewel de levensduur van de projecten vaak langer is, 
heef het onze voorkeur om uit te gaan van de maximaal 
subsidiabele en financierbare periode. De belangrijkste 
aannames die zijn gehanteerd in de analyse staan in de 
tabel hieronder. Naarmate het project vordert, zullen 
de aannames en gegevens steeds verder aangescherpt 
kunnen worden.

Op basis van het voorkeursmodel is het projectrende-
ment 3,5%. De totale investering voor het Energieland-
goed wordt geschat op € 207 miljoen. Gemeente Bergen 
wil zelf een deel investeren en de overige investerings-
ruimte stellen we graag beschikbaar aan inwoners, 
andere overheden en bedrijven.

Gezamenlijk locatiebezoek
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