VVD Eijsden-Margraten
t.a.v. de heer J. Weling
Brikkenoven 1
6247 BG GRONSVELD

Eijsden-Margraten:

22 februari 2022

Onderwerp:

Beantwoording art. 36 vragen inzake vergunningverlening
Winturbines Dalhem (brief ingekomen 20 januari 2022).

Geachte heer Weling,
Naar aanleiding van uw art. 36 vragen inzake vergunningverlening Winturbines Dalhem
delen wij u het volgende mee:
Vraag 1.
In hoeverre bent u op de hoogte gesteld van genomen besluit door welke
overheid (regering/provincie/gemeente) en op welke datum?
Antwoord:
Op 4 januari jl. zijn wij schriftelijk op de hoogte gesteld door burgemeester A. Dewez van
de gemeente Dalhem (B).
Vraag 2.
Gezien de besluitvorming in de Gemeenteraad inzake de energietransitie en de daar
gemaakte afspraak om geen windturbines te plaatsen in het Maasdal mede gelet op
de jaarlijkse vogeltrek overweegt u evenals de Gemeente Voeren bezwaar aan te
tekenen tegen genoemd besluit en daarin samen met de Gemeente Voeren in op te
trekken?
Antwoord:
Wij hebben inderdaad, ook in samenspraak met de gemeente Voeren (B) (na eerder
zienswijze te hebben ingebracht in 2021), op 24 januari jl. beroep aangetekend tegen de
verleende vergunning.
Vraag 3.
Heeft u daartoe reeds bestuurlijk contact opgenomen met de Gemeente Voeren?
Antwoord:
Ja, hierover heeft samenspraak met de gemeente Voeren (ambtelijk-bestuurlijk)
plaatsgevonden.
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Vraag 4.
In hoeverre overweegt u hierin met andere gemeenten in Zuid-Limburg actie te
ondernemen?
Antwoord:
In het kader van grensoverschrijdende samenwerking wensen wij hierover nader af te
stemmen en samen op te trekken in Lijn-50-verband resp. Maastricht & Heuvelland.
Vraag 5.
In hoeverre is hierin een rol weggelegd voor het provinciebestuur van Limburg?
Antwoord:
Van de Provincie Limburg verwachten wij dat:
1. de Provincie in het kader van een brede Euregio-agenda het voortouw neemt en een
grensoverschrijdend Bestuurlijk overleg instelt met het oog op samenhang en een
gezonde toekomstige balans in de ontwikkelingen (kansen en bedreigingen). Daarbij
het effect daarvan op het grensgebied in relatie tot de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving en het milieu voor zowel onze regiobewoners als bezoekers in de
Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie), waarborgen;
2. de Provincie hierin een coördinatierol oppakt;
3. de Provincie kennis en expertise inzet ten behoeve van analyse en
toekomstperspectief;
4. de Provincie hierin afstemming zoekt met de Provincie Limburg (B) en de Provincie
Luik (B);
5. de Provincie waar financiële bijdraagt (ondersteuning en advies e.d.).
Hierover zullen wij op korte termijn met de Provincie in overleg treden.
Vraag 6.
Bent u voornemens om – net als de VVD-fractie – contact op te nemen met leden van
de Tweede Kamer en de verantwoordelijke bewindslieden in het kabinet?
Antwoord:
Ja, inmiddels zijn wij (zie ook RIB grensoverschrijdende samenwerking d.d. 9 februari jl.)
samen met de betrokken partners in het kader van de ontwikkelingen op en rondom
Lixhe (B) met het Ministerie in gesprek. Het Ministerie heeft aangekondigd mede-initiatief
te nemen voor samenwerking om als Euregio nader te gaan afstemmen over de
grensontwikkelingen waaronder ook de Windturbine-problematiek. In februari 2022 zal
hiertoe samen met het Ministerie een gezamenlijk eerste afstemmingsoverleg worden
gepland.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

3

