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Eijsden-Margraten: _29 september 2021 

Onderwerp: RIB Voortgang Regionale Energiestrategie 

Geachte heer/mevrouw 

In deze RIB wordt u geïnformeerd over de voortgang van de Regionale Energie Strategie 

(RES) Zuid-Limburg, en meer specifiek in de regio Maastricht-Heuvelland. Op 1 juni 2021 

stelde uw Raad de RES 1.0 vast en het kader Zonne- en Windenergie EM. De RES 1.0 is 

het eerste regionale visiedocument met betrekking tot grootschalige opwek van wind- en 

zonne-energie op land. Hierin is uitgegaan van zoekgebieden binnen het bebouwd 

gebied: daken, braakliggende terreinen en parkeerterreinen 

Uitvoering RES 1.0 en de weg naar RES 2.0 

De RES 1.0 is inmiddels aangeboden aan het Nationaal Programma RES (het NP RES). 

Er is op dit moment nog geen reactie bekend van de NP RES. Vanaf 1 juli 2021 is een 

start gemaakt met een bij de RES 1.0 behorend uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt deels 

op het niveau van de RES Zuid-Limburg, maar deels ook op sub regionaal niveau in de 

SubRES Maastricht-Heuvelland. Parallel hieraan wordt gestart met de doorontwikkeling 

naar de RES 2.0. Deze dient in 2023 door alle gemeenten te worden vastgesteld. In de 

RES 2.0 zullen twee zaken centraal staan: enerzijds de Zuid-Limburg brede 

Landschappelijke Verdiepingsstudie zonne- en windenergie, anderzijds een uitgebreid 

participatietraject. In het kader van het uitvoeringsprogramma voor de RES 1.0 wordt 

onderzocht hoe op lokaal niveau invulling gegeven kan worden aan de afspraken en 

ambities uit de RES 1.0. Op regionaal en sub regionaal niveau wordt bezien hoe we 

hierin gezamenlijk kunnen optrekken, bijvoorbeeld hoe efficiënt kennis en ervaringen 

uitgewisseld kunnen worden, zodat we van elkaars lessen kunnen leren. 

  

Participatie en communicatie 

In het proces om van de concept-RES tot de RES 1.0 te komen is intensief ingezet op 

communicatie en participatie. Gebleken is dat dit waardevol en belangrijk is. In het proces 

naar de RES 2.0 zal communicatie en participatie een grotere rol spelen. Naast het 

ophalen van input en creëren van draagvlak worden op die manier inwoners en 

ondernemers geïnformeerd, geënthousiasmeerd, betrokken en wellicht zelfs geactiveerd 

om zelf aan de slag te gaan met zon op hun eigen dak. Onder andere het verduurzamen 

van de eigen woning komt zo onder de aandacht. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Landschappelijke Verdiepingsstudie 

De stuurgroep RES Zuid-Limburg heeft besloten een Zuid-Limburg brede 

landschappelijke verdiepingsstudie zonne- en windenergie (hierna: “landschapsstudie”) 

uit te laten voeren. Deze studie is bedoeld om consensus te bereiken waar, hoe en in 

welke mate het toepassen windturbines en grondgebonden zonneparken 

ruimtelijk/Iandschappelijk verantwoord mogelijk kan zijn, rekening houdend met status 

van Nationaal Landschap, typische landschapskenmerken én voldoende draagvlak. De 

landschapsstudie levert daarmee bouwstenen voor een samenhangend Ruimtelijk 

Afwegingskader (hierna: “RAK") voor Zuid-Limburg en een doorvertaling naar alle 

gemeenten in Zuid-Limburg om zo te komen tot een gelijkluidende aanpak, een 

zorgvuldige inpassing en een gelijksoortige benadering voor energie-initiatieven in Zuid- 

Limburg 

De Provincie Limburg heeft, na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure, de opdracht 

voor het uitvoeren van de landschapsstudie gegund aan Heusschen Copier 

Landschapsarchitectuur uit Gulpen, in samenwerking met adviesbureau OverMorgen en 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heusschen Copier is betrokken geweest bij 

diverse studies en onderzoeken naar het landschap van Zuid-Limburg en de 

landschappelijke inpassing van initiatieven voor duurzame energie. Bovendien zijn ze 

onder andere auteur van het Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid- 

Limburg 

Binnen de landschapsstudie worden alle relevante stakeholders binnen de RES Zuid- 

Limburg betrokken, waaronder ook Enexís voor de nodige afstemming op de energie- 

infrastructuur. Ook worden reeds uitgevoerde studies en vastgestelde (tijdelijke) 

afwegingskaders meegenomen in de studie. Gestart zal worden met het opstellen van 

een landschappelijke onderlegger om de kwetsbaarheden en kansen te onderzoeken. Op 

basis hiervan worden diverse scenario's voor de verschillende schaalniveaus 

(locatiekeuze, positionering en verschijningsvorm) voor de duurzame opwek uit wind en 

zon bekeken. Vervolgens worden algemene en speifieke leidende beginselen en 

ontwerpprincipes per gebiedstypologie opgesteld. De huidige planning is erop gericht om 

de landschapsstudie eind dit jaar af te ronden 

De uitkomsten van de Landschappelijke Verdiepingsstudie zullen gebruikt worden om het 

lokaal beleid m.b.t. Zonneweiden en Windtribunes te heroverwegen. Of de uitkomsten 

van de studie gaan leiden tot andere inzichten, is op dit moment niet duidelijk. De raad 

zal uiteindelijk hierover beslissen. 

De komende periode zullen wij u regelmatig informeren over het verdere verloop van dit 

proces. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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