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Onderwerp 

Energieke gebiedsverkenning 

Kennisnemen van 

Middels deze raadsinformatiebrief stellen we u op de hoogte van de nog uit te voeren 
gebiedsverkenning in Belfeld. 

Aanleiding 

Onder het programma "Venlo Circulaire en Duurzame Hoofdstad" werken we als 
gemeente aan een nieuwe toekomst en een groen Venlo. Hierbij stellen we de opgave 
voor het opwekken van duurzame energie in een breder perspectief. Het gaat ons niet 
alleen om het realiseren van de klimaatdoelstellingen, maar juist vooral ook om de 
verbinding met andere economische, maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen. 

Aanleiding beleidskader Nieuwe Energie 
Op 26 januari 2022 stemde u in met het beleidskader "Nieuwe Energie". Dit beleidskader 
richt zich op het vinden van een breed gedragen invulling van de lokale en regionale 
opgave voor het opwekken van energie. Deels komt deze opgave voort uit de Regionale 
Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). Dan gaat het vooral over de grootschalige ontwikkelingen. 
Hiervoor bekijken we de aangewezen potentiegebieden vanuit de RES 1.0. 

In het beleidskader Nieuwe Energie is het uitgangspunt gesteld om deze potentiegebieden 
integraal en gebiedsgericht te verkennen. Het streven is om een gebied meervoudig te 
transformeren waarin het opwekken van energie mogelijk een onderdeel is ( energieke 
gebiedsontwikkeling). Dit leidt tot meer samenhang en daarmee tot een hogere ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. Ook is in het beleidskader Nieuwe energie het uitgangspunt 
gesteld om geen projecten te ontwikkelen zonder betrokkenheid van inwoners. 100% 
draagvlak is niet altijd haalbaar, maar een omgeving die actief wordt betrokken wel. 
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Kernboodschap 

Energieke gebiedsontwikkelingen 
Middels een integrale gebiedsverkenning willen we de mogelijke ontwikkelkansen voor de 
potentiegebieden nu verder gaan verkennen. Hierbij kijken we zo breed mogelijk naar de 
kansen voor het gebied. Denk daarbij aan natuurontwikkeling, duurzame energieopwek of 
kansen voor het bedrijfsleven. De kansen worden in de volle breedte onderzocht. 

Dit betekent ook dat de verkenning ertoe kan leiden dat vervolgstappen zich richten op 
kansen voor andere ruimtelijke opgaven, niet zijnde duurzame energieopwek. Kansen voor 
duurzame energieopwek is dus één van de mogelijke uitkomsten van de verkenning. 

Het Meelderbroek in Belfeld 
Het Meelderbroek is aangewezen als gebied om een integrale visie voor uit te werken. Om 
de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen op hoofdlijnen in kaart te brengen, is het 
noodzakelijk om eerst de kansen, behoeften, zorgen en belangen op de halen bij relevante 
belanghebbenden uit het gebied. Draagvlak en lokaal eigenaarschap is alleen mogelijk 
wanneer vanaf stap 1 gesproken wordt met het gebied. Daarom starten we hier met het 
uitvoeren van een verkenning. Deze verkenning wordt uitgevoerd door twee externe 
verkenners (Wiebenga consultants en Knape advies), die door middel van interviews 
zullen ophalen hoe belanghebbenden denken over de toekomst van het gebied. Daarbij 
wordt nadrukkelijk gezocht naar de samenhang met andere functies in het gebied, 
waaronder mogelijk natuur, groen, recreatie, glastuinbouw en landbouw. 

Aandacht voor potentie zon op dak en netcapaciteit 
Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidskader "Nieuwe Energie", waarmee ook de 
kaders zijn gesteld voor deze aanpak, is uitvoerig gesproken over het toepassen van de 
zonneladder (eerst daken benutten voor opwek voordat gronden worden gebruikt). In 
relatie hiertoe is ook de beschikbare netcapaciteit aan de orde gekomen. Naar aanleiding 
hiervan is een motie aangenomen onder de naam "Naakt zonnende daken, dat kun je niet 
maken!". Strekking hiervan is dat het college wordt opgeroepen om in beeld te brengen 
wat de verkenning naar grondgebonden energieopwek betekent voor de kansen van 
initiatieven op daken. In de verkenning is daarom niet alleen aandacht voor 
grondgebonden energieopwek, maar ook voor de potentie in het gebied van zon op dak. 
De uitkomt van de verkenning wordt daarnaast ook aangeboden aan de netbeheerder 
Enexis, met als doel om in gesprek te gaan over wat dit kan betekenen voor de prioritering 
van aansluiting op het elektriciteitsnet. 

Aansluiten bij buurgemeente Beesel 
De gemeente Beesel heeft recentelijk een soortgelijke verkenning uitgevoerd. De integrale 
verkenning in beide gebieden is daarmee een eerste stap in een mogelijke gezamenlijke 
ontwikkeling. 

Investeringsagenda Regio Noord-Limburg 
Het kijken naar kansen voor energieke gebiedsontwikkelingen is ook een van de projecten 
op de regionale investeringsagenda Noord- Limburg. De Noord- Limburgse gemeenten 
erkennen het belang om versnippering van het landschap te voorkomen en kijken daarom 
met elkaar naar de kansen voor clustering van grootschalige opwek in combinatie met 
gebiedsontwikkeling. De verkenning in het Meelderbroek maakt hier onderdeel van uit. 
Door de gemeenten Venlo en Beesel is een project ingediend voor 2e tranche 
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investeringsagenda van de Regio Noord- Limburg. Dit project is gehonoreerd; de provincie 
ondersteunt via deze weg dan ook de verkenning die in beide gemeenten plaats gaat 
vinden en verdubbelt de gemeentelijke inleg (€ 50.000). De opgave komt voort uit de 
beleidskaders van beide gemeenten; zowel in de KODE van Beesel als in het beleidskader 
Nieuwe Energie van de gemeente Venlo staat dat het niet enkel gaat om de 
energieopgave, maar juist om meerdere doelstellingen die elkaar moeten versterken. 

Communicatie 

Om draagvlak te krijgen voor energieke gebiedsontwikkelingen is het belangrijk om met de 
belanghebbenden uit het gebied in gesprek te gaan. Interviews met belanghebbenden zijn 
daarom een belangrijk onderdeel van het vervolgproces. Op dit moment werken de Noord 
Limburgse gemeenten ook aan een narratief met als doel interne en externe partijen 
middels een sterk verhalende boodschap mee te nemen in de integrale en gebiedsgerichte 
aanpak voor het opwekken van duurzame energie. Het opstellen van het narratief dient bij 
te dragen aan het overbrengen van de juiste boodschap aan inwoners over wat een 
verkenning inhoudt en hoe er gebiedsgericht gekeken wordt naar de kansen. 

Vervolgprocedure raad 

Mede op basis van de interviews met belanghebbenden in het gebied wordt een 
rapportage en routekaart opgesteld. De routekaart vormt het eindproduct van de eerste 
fase en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden opgeleverd en met 
u worden gedeeld. De routekaart geeft de uitkomsten weer van de verkenning en doet 
suggesties voor een eventueel v olg. 

Burgemeester en wet 
de secretaris 

Bijlagen 
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