Geachte heer/mevrouw,

We willen als gemeente Roerdalen graag bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze inwoners.
Dit is niet vrijblijvend. Er ligt een opdracht bij de gemeente om in 2030 de uitstoot van
broeikasgassen (vooral CO2: koolstofdioxide) tot 49% te beperken en in 2050 (bijna) geen uitstoot
meer te hebben. U bezocht de bijeenkomst op 28 juli. In deze samenvatting leest u kort nog een keer
de boodschap van deze avond en vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen.
Besparen en duurzaam opwekken
Onze aanpak kent twee sporen. We zetten in op het besparen van energie. Wat je niet gebruikt, hoef
je ook niet op te wekken. Tegelijkertijd stimuleren we het opwekken van duurzame energie door
inwoners en ondernemers zelf. Maar dit is niet voldoende. We hebben grote opwekprojecten nodig
om onze opdracht te halen, zoals ‘zon op land’ (zonnevelden). De gemeente ziet ook windenergie als
een kans. Door te kiezen voor een energiemix (zon & wind) zijn we minder kwetsbaar.
Mogelijkheden
Om te verkennen waar windenergie überhaupt mogelijk is, hebben we een eerste onderzoek gedaan.
Een windturbine mag namelijk op nogal wat plekken niet komen te staan. Niet in de buurt van onder
andere woningen, hoogspanningskabels, buisleidingen, natuurgebieden en wegen. Deze wettelijk
bepaalde afstanden lieten zien dat er vier locaties in heel Roerdalen overbleven. Het heeft de
voorkeur om de windturbines te plaatsen aan de rand van de gemeente. Hiermee verklein je ook de
zichtbaarheid, omdat dan minder mensen de windturbines zien. Hierdoor vielen twee locaties af. Op
de overgebleven plekken: het Meinwegplateau en Montfort-Zuid willen we vervolgonderzoek doen.
In gesprek
We hebben ervoor gekozen om snel met onze inwoners in gesprek te gaan om informatie te delen.
Ook al moeten we nog veel onderzoeken en weten we nog veel niet. Een gemiddeld windenergie
project duurt 6 tot 8 jaar. We staan nog helemaal aan het begin. Het is dus nog niet zeker of en waar
we met windenergie aan de slag gaan. De volgende stap die we willen zetten, is het samen verder
onderzoeken of en op welke manier windenergie op de twee locaties van waarde kan zijn.
Uitnodiging
De bijeenkomst op 28 juli was voor ons het startpunt van een gezamenlijke verkenning. We willen
hier samen met u en andere inwoners en belanghebbenden over in gesprek blijven. En het liefst
samen tot een breed gedragen uitwerking van onze energieopgave komen. Op 21 september spreken
we elkaar weer in het Dorpshuis in Montfort. Op basis van die avond en de besluiten die de
gemeenteraad op 29 september neemt, komen we bij u terug om samen de vervolgstappen te
bepalen. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via samenduurzaam@roerdalen.nl

Met vriendelijke groeten,
Sven Maas
Projectleider

Samenvatting bijeenkomst windenergie 28 juli 2022
LOCATIES
Hoe is de gemeente aan de overgebleven twee locaties gekomen?
In het beleidskader Zonne- en Windenergie staat wanneer een gebied niet in aanmerking komt voor
windenergie. Dit geldt bijvoorbeeld voor Natura2000-gebieden, bij korte afstanden tot wegen,
hoogspanningsleidingen en woningen. Uiteindelijk bleven er vier mogelijke locaties over. De
gemeenteraad heeft aangegeven dat windturbines zoveel mogelijk aan de grenzen van de
gemeenten moeten worden gebouwd en geclusterd. Daardoor bleven alleen de locaties
Meinwegplateau (toegevoegd op wens van de gemeenteraad en Montfort-Zuid over.
Het Meinwegplateau ligt een stuk hoger dan Montfort-Zuid. Zelfs als er 15 km aan kabels en
leidingen moet worden aangelegd, leveren windturbines hier nog steeds meer op.
De hoogte op het Meinwegplateau zal zeer waarschijnlijk voor meer opwekcapaciteit van
windturbines zorgen. We gaan nog nader onderzoeken wat de verschillen in de locaties zijn. Ook de
hoogte van de turbines, het aantal turbines en de opstelling van de turbines speelt hierin mee.
Mogen in Nationaal Park de Meinweg kabels en leidingen worden aangelegd?
Voor zover we dat nu weten, levert dit geen problemen op. We nemen dit mee in het verdere
onderzoek.
Er zijn een paar locaties afgevallen vanwege het zicht op de windturbines. Waarom geldt dit niet
voor Montfort-Zuid?
Op de centraler gelegen locaties zou er vanuit meerdere kernen en buurtschappen zicht zijn op de
windturbines. In Montfort-Zuid geldt dit minder, tenminste als je het vanuit heel Roerdalen bekijkt.
Over grens bij Montfort realiseren we ons dat ook inwoners van Sint-Joost impact ervaren. Voor de
centraler gelegen locatie tussen Posterholt en Vlodrop geldt dat die vanuit deze dorpen en ook
vanuit Holst, Paarlo, Etsberg zeer goed zichtbaar zijn. Vanuit Sint Odiliënberg en Herkenbosch zullen
ze ook zichtbaar zijn, maar in mindere mate. De locatie tussen Montfort en Sint Odiliënberg zal
vanuit deze twee dorpen, maar ook vanuit Linne en in mindere mate Melick zichtbaar zijn.
In het collegevoorstel gaat het over een energielandschap. Is het mogelijk om op het
Meinwegplateau zowel windturbines als zonnevelden aan te leggen?
In het vervolgonderzoek nemen we de mogelijkheden mee om wind te combineren met zon. Dat
geldt voor iedere locatie die we onderzoeken. Daarnaast konden initiatiefnemers zich de afgelopen
periode melden met plannen voor zonnevelden. Deze gaan we ook verder onderzoeken. Voor de
duidelijkheid: dit zijn plannen waarin geen combinatie met wind is opgenomen.
--- - - - - - - - -

AFSTAND TOT HUIZEN
Roerdalen gaat uit van een afstand van 400-550 meter tot huizen. In andere landen worden andere
normen gebruikt?
Het klopt dat er veel verschillende normen gehanteerd worden. Landen zijn vrij om eigen normen te
hanteren. De afstanden van 400 meter en 550 meter zijn afstanden die in Nederland gangbaar zijn.
Daarom hebben we deze afstanden gebruikt in de eerste verkenning. In het vervolgonderzoek kijken
we nog gedetailleerder naar de effecten van het geluid en de afstand tot de huizen. We kunnen in
ons overzicht nagaan welke woningen zijn opgenomen. Als u voor uw eigen woning wil weten of deze
is meegenomen, zullen we dat uiteraard opnieuw voor u bekijken. Goed om te weten: we meten
vanaf de buitenkant/rand van de woning, dus niet vanaf het perceel.
De Rijksoverheid onderzoekt op dit moment wat de nieuwe norm zou moeten worden. Het resultaat
wordt eind dit jaar verwacht. Als de afstandsnorm wordt aangepast, zullen we ons daar natuurlijk
aan houden.
Houdt de gemeente ook rekening bewoners aan de andere kant van de gemeentegrens?
We hebben een afstand van 400 tot 550 meter aangehouden, maar zullen deze gegevens nog een
keer controleren. Als blijkt dat de afstanden niet kloppen, passen we dit aan. Voor het gebied aan de
rand van de gemeentegrens met Echt-Susteren hebben we nog een keer gekeken naar de
nabijgelegen woningen aan de Heerstraat, Groensebos, en Vlootveestraat. Ook bij deze woningen is
de afstand minimaal 400 tot 550 meter.
Vaak wordt een afstand van 10 keer de hoogte van windturbines aangehouden tot aan huizen. Bij
170 meter hoogte, betekent dat 1,7 km Dit zou betekenen dat in het gebied helemaal geen plek is
voor windturbines.
Verschillende landen hebben verschillende afstandsnormen. De normen variëren van twee tot tien
keer de tiphoogte en van 300 tot 1.100 meter (waarbij dit in Duitsland bovendien verschilt voor de
diverse deelstaten). In Nederland mag een windturbine gemiddeld niet meer dan 47 decibel
geluid maken. 's Nachts mag dit niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. De afstand van de
windturbine tot woningen, wordt bepaald door tot welke afstand het geluid van 47 decibel hoorbaar
is. Het geluid is onder andere afhankelijk van hoe hard het waait en hoe hoog de turbines zijn. Wij
zullen altijd minimaal uitgaan van de wettelijke eisen.
Als je uitgaat van een afstand van 4 keer de hoogte van windturbines, komt je bij turbines van 250
meter hoog uit op 1000 meter. Dit is meer dan de 400 tot 550 meter waar de gemeente vanuit is
gegaan. Als de windturbines lager zouden zijn, bijvoorbeeld 100 meter, is het wel mogelijk. Dat ziet
er ook beter uit.
De rekensom klopt. Echter geldt ook hier dat er op dit moment geen duidelijke regels of wetten over
afstand zijn. En dat we willen wachten tot die er wel zijn. Tot die tijd houden we ons vast aan de
normen die nu gelden.
Mijn zorg is dat de gemeente alleen kijkt naar de gegevens van dit moment.
Wij volgen de nieuwste inzichten en de ontwikkelingen op het gebied van normen etc. op de voet. U
kunt bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid de recente stand van zaken vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/04/21/onderzoek-afstandsnormenwindturbines. In de vervolgonderzoeken zullen we specifieker en gedetailleerder naar de situatie
kijken. We wilden nu zo snel mogelijk de eerste inzichten met u delen.
----------

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
Waarom is in Montfort-Zuid een Wvg gevestigd en op het Meinwegplateau niet?
In Montfort-Zuid zijn veel verschillende grondeigenaren, waaronder veel particulieren, die mogelijk
allemaal afspraken kunnen maken met ontwikkelaars. Als dat gebeurt, dan zullen ontwikkelaars zich
gaan mengen in de plannen. Dit hebben we liever niet. Door de Wvg te vestigen, kunnen we zelf de
snelheid en de inhoud van de plannen bepalen. Op het Meinwegplateau gaat het om veel minder
grondeigenaren, waarbij één eigenaar over een zeer groot grondgebied beschikt. Als deze eigenaar
geen windturbines wil, dan zal dat op basis van de Wvg of op basis van een persoonlijk gesprek geen
verschil maken. Wel zijn er nog andere instrumenten die we in zouden kunnen zetten. Daar kiezen
we op dit moment niet voor.
Daarmee geef je als gemeente aan dat je de grondeigenaren in Montfort-Zuid niet vertrouwt en op
het Meinwegplateau wel.
Dat is niet onze insteek en zeker niet het gevoel dat we op willen wekken. Hoewel het misschien
anders overkomt, vestigen we de Wvg om de controle en regie op de situatie te houden. We kunnen
nu samen met de belanghebbenden kijken naar de beste keuzes en daar de tijd voor nemen. Als er
ontwikkelaars in het spel komen, dan kan dat niet meer. We vinden dat voor iedereen uit de
gemeente en de gemeenschap een onwenselijke situatie.
In Montfort-Zuid zijn eerder dit jaar kavels van eigenaar gewisseld. Wist de gemeente toen al van
de plannen?
Nee, daar waren we niet van op de hoogte. We vinden het zelf ook vervelend dat deze twee
ontwikkelingen zo kort op elkaar volgen. Om die reden hebben we al contact gezocht met bestaande
eigenaren en pachters en ook met eigenaren en pachters die in de oude situatie in het gebied
aanwezig waren, maar nu net vertrokken zijn.
Hoeveel eigendom heeft de gemeente zelf in het gebied?
In het gebied Montfort-Zuid heeft de gemeente ongeveer 50% van het eigendom in bezit.
Waarom is het gebied van de Wvg groter dan het gebied waar mogelijk windturbines komen?
Het gebied van de Wvg gaat is wat ruimer genomen, vanuit de minimale wettelijke ondergrens van
400 meter afstand tot gevoelige objecten zoals woningen. Mocht de aan te houden afstand groter
worden, dan zullen in een deel van het Wvg-gebied op geen windturbines mogelijk zijn.
---------RENDEMENT
Klopt het dat de gemeente ook grond in Montfort-Zuid heeft en geld verdient aan de windmolens?
De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven te onderzoeken of we kunnen
bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. En hoe we tegelijkertijd geld kunnen verdienen
voor de gemeenschap. Zo hebben we niet alleen de lasten, maar ook de lusten. We profiteren liever
zelf mee van duurzaam opgewekte energie dan dat de opbrengsten naar ontwikkelaars gaan. Als de
gemeente meeprofiteert, profiteert ook de gemeenschap mee.
Leveren windturbines in Roerdalen wel voldoende op?
Op basis van de huidige aannames wel. Maar de uiteindelijke opbrengst hangt van veel zaken af.
Zoals het aantal, de hoogte en de opstelling van de turbines, hoe hard het waait et cetera. De
vervolgonderzoeken zullen dit inzicht gaan bieden.

Je kijkt toch eerst waar windturbines het meest opleveren?
We hebben nu eerst gekeken naar welke gebieden mogelijk zijn als het gaat om ruimte. Wat de
daadwerkelijke opbrengst is, is absoluut een belangrijke vraag in het vervolgonderzoek. Maar het is
zeker niet het enige aspect dat belangrijk is.
Heeft de gemeente een berekening gedaan van het rendement?
We hebben op hoofdlijnen naar de potentieel te verwachten opbrengst gekeken. We hebben daarbij
gerekend met een financieel rendement van € 125.000 tot € 200.000 per turbine per jaar. Nader
onderzoek is nodig om dit meer gericht in beeld te kunnen brengen. Dit op basis van de locatie, het
aantal, de hoogte, de onderlinge afstand, de prijs van energie, de benodigde aansluiting op het
netwerk et cetera.
Het uiteindelijke rendement is van veel factoren afhankelijk. Voor een goede besluitvorming door
de gemeenteraad, moet er meer bekend zijn.
De vraag die de gemeenteraad als eerste moet beantwoorden, is of we mogelijkheden van de twee
locaties verder gaan onderzoeken. Daarna willen we verder onderzoeken wat er ruimtelijk, technisch,
organisatorisch en financieel (on)mogelijk is. De gemeenteraad zal dus op een aantal momenten
meer nieuwe besluiten moeten nemen.
Waarom is niet eerst uitgebreid onderzoek gedaan?
We hebben eerst mogelijke gebieden in kaart gebracht. Dat hebben we gedaan met behulp van
objectieve uitsluitingscriteria. De gemeenteraad besluit in september of verder onderzoek gedaan
moet worden naar deze gebieden. We komen dan ook weer terug bij inwoners. We hebben ervoor
gekozen in deze fase al met u het gesprek aan te gaan, in plaats van te wachten tot de raad heeft
besloten en we nader onderzoek hebben gedaan. Hoe eerder we met u in gesprek kunnen, hoe
eerder u uw mening kunt geven.
De gemeente geeft aan dat windturbines veel meer rendement opleveren dan zonnepanelen. Dit
klopt niet.
We hebben de vergelijking gemaakt in ruimtelijk opzicht. Een windturbine heeft weinig grond nodig
om de turbine te bouwen. Zonnevelden verspreiden zich over veel meer grond. In de benodigde
grondoppervlakte leveren windturbines vanuit dit perspectief meer rendement op dan zonnepalen.
De gemeente gaat uit van turbines van 250 meter hoog. Het Meinwegplateau ligt 100 meter hoger
dan Montfort-Zuid. Betekent dat dat de turbines hier lager kunnen worden?
De optimale hoogte, alsook de varianten daarop, zullen we in het vervolgonderzoek meenemen.
We weten allemaal dat de energietransitie nodig is, maar 3 windmolens in een gebied met weinig
wind levert te weinig op. Zeker als ook nog eens op het Meinwegplateau 15 km aan kabels en
leidingen moet worden aangelegd.
De aantallen (we gaan nadrukkelijk uit van 3 of maximaal 4), hoogte, opstelling, kabellengte en ook
andere technische aspecten hebben allemaal invloed. Die zullen we nader moeten onderzoeken.
Windturbines zijn alleen rendabel als ze 15 jaar subsidie krijgen. Dus veel turbines worden na 15
jaar afgebroken en op een andere plek weer opgebouwd.
Net als zonne-energie wordt windenergie steeds efficiënter. Het klopt dat veel windenergieprojecten
nog van subsidie afhankelijk zijn. Dat betekent wat ons betreft niet dat we als Roerdalen niet mee
willen doen aan windenergie.
----------

ALTERNATIEVEN VOOR WINDTURBINES
Ik ben een bezorgde jongere. Als we de doelen uit het klimaatakkoord niet halen, kost dit ook
mensenlevens. Het is geen optie om de windturbines te schrappen, zonder dat daar iets voor in de
plaats komt. Wat zijn de alternatieven?
We hebben inderdaad een opgave. We denken als gemeente aan een energiemix. En ook aan
projecten en opgaven voor de kortere en langere termijn. Kernenergie zou misschien een alternatief
kunnen zijn, maar dit duurt lang om te realiseren. De vraag is wat we dan wel kunnen doen in
Roerdalen, waarbij we rekening houden met de menselijke maat.
Waarom windenergie? Volgens Europees Parlement is kernenergie en gas ook duurzaam.
We willen in Roerdalen onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de energietransitie. Voor
de periode tot 2030 zien we zon en wind als de meest wenselijke en haalbare mogelijkheden.
Kernenergie is in Roerdalen (zeker voor 2030) niet haalbaar. In 2035 vervalt het groene stempel voor
gas, voor kernenergie wordt dat 2045. Het EU-bestuur erkent ook dat gas en kernenergie geen
hernieuwbare energiebronnen en niet per se groen zijn, maar ze zijn nodig om de klimaatdoelen te
bereiken.
Ik ben voorstanden van windturbines aan de grens met Duitsland. Maar als er geen windturbines
zouden komen in Roerdalen, komen er dan meer zonnevelden?
We zullen een groot deel van de energie die we gebruiken, duurzaam moeten opwekken. Zon en
wind zijn hiervoor tot nu toe en in de komende jaren de meest haalbare opties. Als er geen
windturbines mogelijk zijn, zal dit in principe meer zonnevelden betekenen.
Ik heb liever windturbines dan heel Montfort vol zonnevelden.
We denken als gemeente aan een energiemix. Ze willen we er onder andere voor zorgen dat
iedereen kan besparen en zonnepanelen op het dak kan realiseren. Daarnaast is het nodig dat we
zelf duurzame energie gaan opwekken. Met zonnevelden zetten we nu de eerste stappen richting
realisatie. Met windenergie zitten we in de eerste onderzoeksfase, om te kijken wat en hoe dit kan
bijdragen in de energiemix.
Komen er echt maar 3 windturbines, of kunnen dit ook meer windturbines of zonnevelden
worden?
Dit is nog niet bekend. We streven naar maximaal 3 of 4 windmolens. Daarnaast willen we de
mogelijkheden voor een combinatie tussen wind en zon bekijken. Daarom spreken we ook wel over
een energielandschap.
---------GEZONDHEID EN LEEFBAARHEID
De gemeente is niet geïnteresseerd in de gezondheid en het welzijn van inwoners, anders zou ze
geen windturbines willen bouwen.
Vrijwel alle aspecten die we tot nu toe hebben onderzocht, komen voort uit
gezondheidsoverwegingen. In de eerste onderzoeken hebben we vooral gekeken naar de ruimtelijke
aspecten en de wettelijke afstanden. In het vervolg kunnen we ervoor kiezen hier als gemeenten
extra aspecten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en overlast aan toe te voegen.
Ik maak me zorgen over de leefbaarheid.
We begrijpen dat windturbines impact hebben, ook op de manier waarop leefbaarheid wordt
ervaren. Tegelijk dragen duurzame energie en het verbeteren van natuur en klimaat ook bij aan de

leefbaarheid. In de vervolgonderzoeken en bij de besluitvorming kijken we goed welke energiemix en
welke plekken voor de leefbaarheid het meest optimaal zijn.
Ik heb weinig vertrouwen in het RIVM. Zie het rapport over hoogovens. Met inwoners wordt geen
rekening gehouden.
Dat kunnen we ons voorstellen, gezien de onderzoeken waar u naar verwijst. We willen daarom in
alle openheid onderzoek doen. Voor onderbouwingen en argumenten streven we altijd naar
meerdere objectieve bronnen, die het liefst wetenschappelijk onderbouwd of in de praktijk bewezen
zijn.
Bij de opbrengst wordt alleen gekeken naar geld en megawatts. Maar neem ook de kwaliteit van
leven mee. Inwoners zitten nu zes tot acht jaar in onzekerheid.
We willen een brede afweging maken. Natuurlijk kijken we naar de energieopbrengst en de
financiële opbrengst. Maar we kijken ook naar de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, natuur en milieu
en hoe inwoners kunnen meeprofiteren. En naar eventuele aspecten die we samen met inwoners
vaststellen. Dat is nu eenmaal een proces dat tijd kost en met verschillende go en no go-momenten.
We proberen zoveel mogelijk een heldere planning op te stellen, zodat u als inwoner weet wanneer
welke beslissingen te verwachten zijn.
---------STROOMNET
Er is toch geen ruimte meer op het stroomnet om windturbines aan te sluiten?
Er is inderdaad schaarste op het netwerk van Enexis. Maar het onderzoek naar windturbines duurt
gemiddeld zes tot acht jaar. De verwachting is dat de schaarste op het stroomnet in 2028 is
verholpen en dat er dan dus weer ruimte is voor nieuwe projecten.
---------DRAAGVLAK
Klopt het dat de gemeente alleen doorgaat met de ontwikkelingen als er voldoende draagvlak is?
Hoe wordt dit onderzocht?
Voldoende draagvlak is bij alle plannen van de gemeente van groot belang. Dat geldt zeker voor een
windenergieproject. Samen met de gemeenteraad bepalen we de manier waarop we draagvlak gaan
meten. Het gaat hierbij over draagvlak vanuit verschillende belangen en invalshoeken. Bijvoorbeeld
draagvlak voor de locatie, het opwekken van schone energie en de keuze voor windturbines.
Daarnaast kijken we naar draagvlak in de hele samenleving van Roerdalen en draagvlak bij de
mensen die er de meeste last van hebben, maar die straks misschien ook kunnen profiteren van het
rendement. Ook draagvlak in de gemeenteraad zelf speelt een rol.
Het hele traject duurt zes tot acht jaar. Op welk moment wordt bepaald of er voldoende draagvlak
is en wordt de stekker er eventueel uitgetrokken?
Het eerste moment is op 29 september. Dan beslist de gemeenteraad of er verder onderzoek gaat
plaatsvinden naar de twee locaties. In het verdere onderzoek wordt het onderwerp draagvlak ook
meegenomen. Het eerste moment om draagvlak te meten, was vanavond. We beseffen ons dat een
planning met go en no-go momenten nodig is om duidelijkheid te scheppen wanneer welke
beslissingen te verwachten zijn.

De gemeente zegt dat draagvlak essentieel is, maar dat lijkt er niet te zijn.
Vanavond lijkt dat draagvlak er niet te zijn met de informatie die nu voorhanden is. De aanwezigheid
van inwoners in Montfort is vanavond groot. Maar de aanwezigen vormen geen afspiegeling van de
hele gemeente. Het is aan het bestuur om een afweging te maken om verder onderzoek te doen naar
het draagvlak. We hebben wel een opdracht en verantwoordelijkheid om duurzame energie op te
wekken.
We kunnen stemmen? Wie is voorstander van Montfort-Zuid en wie van het Meinwegplateau?
Het mag duidelijk zijn dat de mensen die aanwezig zijn, in grote meerderheid tegen de plannen in
Montfort zijn.
Hebben mensen die dichter bij de windturbines wonen, meer recht van spreken?
Als we verder onderzoek gaan doen, zullen we de mensen die dichtbij wonen zeker extra intensief
betrekken. Als er een uitvoerbaar plan komt voor windenergie, willen we de mensen die dichtbij de
turbines wonen, ook mogelijkheden bieden om mee te investeren en te profiteren van het
rendement.
Ik heb het gevoel dat we tevergeefs vechten tegen de windturbines. Ik heb het gevoel niet gehoord
te worden.
Er zijn diverse raadsleden in de zaal die hebben meegeluisterd. Zij nemen in september een besluit
over de Wvg en eventueel verder onderzoek naar de locaties Montfort-Zuid en het Meinwegplateau.
Alle vragen en zorgen van vanavond noteren we en we delen de antwoorden met u. De informatie
nemen we ook mee in de eventuele vervolgonderzoeken.
---------COMMUNICATIE
De communicatie over het besluit en de informatieavond had beter gekund. Waarom heeft de
gemeente niet gewacht tot na de vakantie met informatieavond?
Het besluit over de Wvg is dinsdag 19 juli in het college van B&W genomen en op donderdag 21 juli
naar buiten gebracht. We wilden bewust niet wachten met de informatieavond tot na de vakantie,
omdat we inwoners direct wilden informeren over het besluit en niet pas na een aantal weken. We
hebben vanaf 8 juli gecommuniceerd over de informatieavond. Dit was de dag na het besluit van de
gemeenteraad om verder te gaan met het onderzoekstraject naar windenergie.
Roerdalen en Echt-Susteren wisten niet van elkaars plannen voor windturbines aan de rand van
Montfort. Waarom is dit niet besproken in het gezamenlijke RES-overleg?
In RES-overleg wordt over de strategische regionale opgaven gesproken. Hier wordt geen brede
openheid gegeven over locaties voor duurzame energie. Een belangrijke reden daarvoor is dat we als
gemeente – en dat geldt ook voor Echt-Susteren – een actieve rol willen nemen in het
ontwikkelproces. We kunnen mogelijk geschikte locaties niet vroegtijdig openbaar maken, omdat
ontwikkelaars die gronden dan kunnen gaan aankopen.
Heeft er al overleg plaatsgevonden met gemeente Echt-Susteren?
Zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft er nog geen overleg plaatsgevonden. We hebben geen enkele
informatie van Echt-Susteren gekregen over locaties voor windturbines. (Aanvulling: inmiddels is er
op 31 augustus een bestuurlijk overleg met de gemeente Echt-Susteren.)
Kan de gemeente de e-mailadressen van inwoners delen?
Nee, dan mag niet in verband met de privacy.

Kan de gemeente een functionaliteit op de website bouwen, bijvoorbeeld een forum, waar
inwoners met elkaar kunnen communiceren?
We gaan kijken wat mogelijk is.
---------BESLUITVORMING
Waar staan we in het traject?
We zitten nog helemaal aan het begin. De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd te
onderzoeken wat mogelijk geschikte locaties zouden kunnen zijn voor windturbines. Er zijn twee
mogelijke locaties: het Meinwegplateau en Montfort-Zuid. Het college van B&W heeft een Wvg
gevestigd op gronden in Montfort-Zuid. Dit betekent dat grondeigenaren hun grond eerst aan de
gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Daarmee wil de gemeente de regie
hebben. Op 29 september neemt de gemeenteraad een besluit over de Wvg en verder onderzoek
naar de twee locaties.
Voor inwoners is onduidelijk wie waarover gaat: klimaatakkoord, RES, gemeenteraad, college van
B&W. Waarop kunnen inwoners invloed uitoefenen?
Onze inwoners hebben de meeste invloed op het beleid en de projecten in de gemeente Roerdalen.
Daar kunnen ze zich over uitspreken. Uiteraard bij de stembus, maar ook door in gesprek te gaan met
gemeenteraadsleden. Ook kunnen inwoners bezwaar indienen tegen besluiten van het college van
B&W en de gemeenteraad. De Regionale Energie Strategie (RES) speelt op regionaal niveau. De
gemeente Roerdalen is een van de vijftien gemeenten in deze samenwerking. Het gaat in de RES niet
over gerichte projecten in Roerdalen. Het Klimaatakkoord is op Rijksniveau afgesloten. Tegen
besluiten op RES en Rijksniveau kunt u niet direct persoonlijk bezwaar aantekenen. Wel kunt u zich
ook hier richten tot de personen die de beslissingen nemen. Veel besluiten in het kader van de RES
worden door iedere gemeente afzonderlijk genomen. Daarmee kunt u dus via onze gemeenteraad
uw invloed uitoefenen.
Het lijkt alsof de plannen al besloten zijn, maar is de basisvraag of we windturbines in Roerdalen
willen, al beantwoord?
Medio vorig jaar heeft de raad besloten dat het wenselijk is om inzicht te geven in de meerwaarde
van windenergie. Ze heeft daarbij gevraagd om de potenties van windenergie en mogelijke locaties in
beeld te brengen. In juli van dit jaar heeft de raad besloten dat verder onderzoek gewenst is. In
september neemt de gemeenteraad een besluit over het nader onderzoek op de locaties MontfortZuid en het Meinwegplateau. Daarnaast besluit ze over het vestigen van de Wvg op de locatie
Montfort-Zuid.
Het lijkt alsof de plannen voor windturbines in Echt-Susteren al definitief zijn?
In Echt-Susteren zitten ze voor zover bij ons bekend, in dezelfde fase als in Roerdalen. Ze verkennen
of er geschikte locaties zijn en willen nader onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden.
De gemeenteraad moet een besluit nemen, maar op basis van welke informatie doet zij dit?
Op basis van input van het college van B&W, waarvan ze een raadsvoorstel met een aantal bijlagen
voorgelegd krijgt. Het onderzoeksrapport van Pondera maakt onder andere onderdeel uit van de
bijlagen. Daarnaast maakt de gemeenteraad gebruik van de twee informatieavonden en wat ze
horen in de gemeenschap.
Klopt het dat de gemeenteraad alleen een besluit kan nemen over maximaal twee windturbines?
De gemeenteraad is het bevoegd gezag om een besluit te nemen over de omgevingsvergunning die
geldt voor projecten tot 5 MW (megawatt). Eén moderne windturbine met een hoogte van circa 250

meter gaat meestal al over deze grens heen. Bij een opwekvermogen van meer dan 5 MW is de
provincie aan zet om te beslissen (bevoegd gezag).
Hoe wordt de uitkomst van de tweede informatiebijeenkomst meegenomen in de
raadsvergadering die vlak erna is gepland?
Vanavond levert al een hoop informatie op voor de raadsleden, in combinatie met de vragen die
tussentijds bij de gemeente binnenkomen. We gaan ons best doen om de raadsleden zo goed
mogelijk te informeren. Dit doen we onder andere door deze vragen en antwoorden ook beschikbaar
te stellen aan de raadsleden.
De gemeenteraad moet op 29 september een besluit nemen over de Wvg?
De gemeenteraad moet binnen 3 maanden een besluit nemen over de Wvg, anders vervalt deze. De
gemeenteraad moet ook een besluit nemen over het vervolgonderzoek naar de 2 mogelijke locaties
voor windenergie.
---------OVERIG
Bureau Pondera werkt samen met Sif Group, een bedrijf dat windturbines bouwt. In hoeverre
geeft het bureau dan onafhankelijk advies?
Pondera is een onafhankelijk bureau. De twee partijen hebben een testopstelling voor een
windturbine op de Maasvlakte staan. Als specialistische bedrijven op gebied van duurzame energie is
het niet vreemd dat je elkaar tegenkomt in de markt en samenwerkt. Pondera heeft geen belang in
de Sif Group of omgekeerd.
Is bekend welk adviesbureau voor gemeente Echt-Susteren werkt?
Driven by Values (inmiddels Stantec) heeft vooronderzoek gedaan voor de gemeente Echt-Susteren.
Of dit bureau ook betrokken is bij de huidige uitwerkingen, weten we niet.
Heeft gemeente Roerdalen voldoende expertise in huis om adviesbureau goed te kunnen
aansturen?
Het is onze verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Het is in het belang van ons allemaal dat dit
goed is geregeld. We vinden het als gemeente belangrijk om zelf het proces te blijven begeleiden.
We gaan zeker externe expertise nodig hebben om ons te helpen in de te maken keuzes.
Wie wordt de energieleverancier?
We zijn in de verkennende fase waarin de vraag centraal staat of er locaties zijn waar wind mogelijk
kan zijn. Over de leverancier van energie denken we nog niet na.
Wie gaat de windturbines bouwen?
We zijn in de verkennende fase waarin de vraag centraal of er locaties zijn waar wind mogelijk kan
zijn. Over de bouwer van de windturbines denken we nog niet na.
Gaat de gemeente de windturbines zelf exploiteren of komt er een derde partij?
We willen als gemeente regie op de ontwikkeling van de plannen, om de snelheid en kwaliteit te
kunnen optimaliseren. We zien ook mogelijkheden voor een rol voor de gemeente in de ontwikkeling
en exploitatie, maar dat is een volgende stap. We vinden het belangrijk dat de opbrengsten zo veel
mogelijk in de gemeente blijven.

Uit onderzoek in Duitsland bleek dat windturbines pas vanaf 260 meter rendabel zijn. Wordt dit
meegenomen in het onderzoek?
Dit onderzoek is ons niet bekend. We zijn geïnteresseerd om het te ontvangen. Als we kijken naar
veel andere projecten met lagere windturbines, dan vermoeden we dat niet al die projecten
onrendabel zijn. Het verdere onderzoek moet meer inzicht in de opbrengsten en rendementen gaan
bieden.
Kan de gemeente de onderzoeksvraag dat naar het adviesbureau is gegaan met inwoners delen?
Er is geen reden om dit niet te delen, we willen het nadrukkelijk sámen met inwoners doen. Als u de
onderzoeksvraag wilt ontvangen, kunt u mailen naar samenduurzaam@roerdalen.nl.

