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Geachte raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de participatie die plaatsvindt
binnen Regionale Energiestrategie (RES) en het proces tot het opstellen van het
beleidskader zonne- en windenergie.
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1. Regionale Energiestrategie
De concept RES 1.0 is inmiddels op Zuid-Limburgse schaal door alle colleges

vastgesteld. De volgende fase in de formele besluitvorming is de maatschappelijke fase.
De energietransitie is immers ook een maatschappelijk vraagstuk. Dit vraagt van alle
partijen de inzet en de wil om sámen de energieopgave te bepalen. De doelstelling van
het participatieproces is samen met maatschappelijke partners, netbeheerders,
woningcorporaties, bedrijfsleven en inwoners en alle andere belanghebbenden komen tot
(breed) gedragen beleid. Om deze doelstelling te bereiken wordt er breed

gecommuniceerd om zodoende de bekendheid van de energietransitie te vergroten,
betrokkenen te activeren een bijdrage te leveren en draagvlak te creëren.

NL46BNGHO285148680

BIC:

BNGHNL2G

Betrekken inwoners

Om inwoners te betrekken bij de concept plannen van de Regionale Energiestrategie is
op sub-RES niveau een online enquête uitgezet. Via deze enquête, peilen we of

inwoners op de hoogte zijn van de energietransitie en de Regionale energiestrategie.
Ook vragen we naar hun houding met betrekking tot de energietransitie en zonne- en
windenergie. Uitgangspunt is dat we betrouwbare uitspraken willen doen per subregio,
per afzonderlijke gemeente, of per specifiek onderwerp (bijvoorbeeld zonne-energie of
windmolens). De enquête is daarom breed uitgezet via de gemeentelijke kanalen, een
brief naar alle inwoners van de gemeente en via social media. De enquête stond online
en kon worden ingevuld tot 13 december. Ze was ook beschikbaar in het Duits en Frans.
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Gesprekken met strategisch belanghebbenden
Op 10 december is een bijeenkomst georganiseerd voor platforms en
(koepel)organisaties die belang hebben bij de RES voor (de deelregio) MaastrichtHeuvelland en die vanuit hun maatschappelijke functie denkkracht aan de discussie
toevoegen. Zo'n 140 organisaties in onze regio op het gebied van natuur, milieu,
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toerisme, onderwijs, zorg, economie en werkgelegenheid waren uitgenodigd. De
bijeenkomst is goed verlopen. Op basis van stellingen is met drie wethouders discussie

gevoerd . De input uit de discussies wordt nu verwerkt en meegenomen n het proces om
te komen

tot een

definitief RES

bod.

In de periode ná de online enquête en bijeenkomsten wordt ingezoomd op specifieke
groepen. Naast deze participatieprocessen in Maastricht-Heuvelland is er in ZuidLimburg bovendien een klankbordgroep geformeerd die de komende maanden over dit
onderwerp inhoudelijk n gesprek is en adviseert aan de stuurgroep RES ZL.
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2. Beleidskader zonne-en windenergie:

cadier en keer

Middels het raadsbesluit over de Concept Regionale Energiestrategie Zuid Limburg van
29 september 2020 heeft uw raad het college verzocht tot het opstellen van een
beleidskader zonne- en windenergie. Dit beleid is, in tegenstelling tot de Regionale

eckelrade

eijsden

Energiestrategie, gemeentelijk beleid. Ambtelijk is er vervolgens een plan van aanpak

gronsveld

opgesteld dat akkoord is bevonden door het college op 17 november 2020.
wij dit plan van aanpak nader toe.
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Doelstelling:
Het beleidskader zonne- en windenergie definieert uitgangspunten en criteria die bepalen
of, waar, en onder welke voorwaarden zonne- en windenergie ontwikkelingen kunnen
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plaatsvinden binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Ze doet dit voor vijf thema's:
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Sociaal-maatschappelijk (participatie);
Ruimtelijk en omgeving;
Financieel en technisch;
Milieu en ecologie;

Project overstijgende uitgangspunten.

Het beleidskader

is tevens een

middel om

te komen

tot een definitief bod

voor de RES

1.0 omdat het de gemeente, mocht ze hiervoor kiezen, in staat stelt om
voorkeursgebieden aan te wijzen voor zonne- en/of windenergie op basis van de
gedefinieerde uitgangspunten en criteria.
Participatie
Om het beleidskader op te stellen gaan we met verschillende partijen in gesprek. We
lichten voor over de keuzes die we kunnen maken en denken gezamenlijk na over de
voorwaarden en criteria. Dit is belangrijk want we willen een uitkomst die gedragen is.

Vanwege Corona is het participatietraject (helaas) grotendeels digitaal vormgegeven.
Hier hebben we onze middelen op aangepast. We gaan met de volgende groepen in
gesprek:
LA
Ambtelijke organisatie: Middels 2 — 3 ambtelijke werksessie met een
vertegenwoordiging uit verschillende domeinen bepalen we onze eigen
uitgangspunten en criteria. Op basis van de eerste werksessie volgt een
verdieping op de twee belangrijke thema's ruimtelijke inpassing en financiële
participatie.
2
Externe stakeholders: We betrekken onze externe stakeholders digitaal ook in de
vorm van een workshop waar eerste de basiskennis van het onderwerp
bijbrengen en vervolgens op een interactieve manier afwegingen gaan maken
Als college hebben wij besloten de stakeholderlijst te willen inzien alvorens deze
de uitnodigingen worden verstuurd
3.
Inwoners: Inwoners worden middels de gebruikelijke gemeentelijk kanalen

uitgenodigd voor een online masterclass zonne- en windenergie. Het doel van de
masterclass is tweeledig: (1) het delen van kennis en het informeren over zonne-
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en windenerg _ ie en (2) meedenken over de afwegingen waar de gemeente voor
staat n het beleidskader.
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Bestuur: We betrekken het college ook middels een workshop vergelijkbaar met

de ambtelijke workshop maar ater in het traject. Met uw raad willen wij de
uitkomsten van de ambtelijke werksessies, de kennissessie met inwoners en de
workshop met externe stakeholders verder verkennen middels een

raadsinformatieavond alvorens we het beleidskader ter besluitvorming aan u
voorleggen. De raadsinformatieavond staat voor maart 2021 gepland.
met de gríffie wordt begin januari 2021 hiervoor een datum geprikt.
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Werkaesies
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Bovenstaande figuur geeft de stappen om te komen tot het beleidskader schematisch

weer. Hierbij ziet u dat de werksessies met verschillende doelgroepen leiden tot een
concept beleidskader, waarover wij u nader zullen consulteren.

Met vriendelijke groet,
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