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Gemeente koopt 
477 hectare grond
Gemeente Bergen heeft 477 hectare grond gekocht van Provincie Limburg. Waarom heeft de 
gemeente deze grond gekocht?  Wat gaat de gemeente er mee doen? Wat levert het op?
Deze vragen proberen we de komende weken te beantwoorden in een drieluik op deze 
pagina. De grondaankoop is vooral belangrijk voor drie onderwerpen in onze gemeente:
-  Het Energielandgoed Wells Meer
-  De Groene Rivier in Well
-  Het verbeteren van landschappelijke kwaliteit

Dit eerste deel gaat over het Energielandgoed Wells Meer.

Waarom heeft de gemeente 
deze grond gekocht?
Binnen het plangebied 
voor het Energielandgoed 
Wells Meer deed zich de 
unieke situatie voor dat de 
gronden in eigendom waren 

bij Gemeente Bergen en 
Provincie Limburg. Door de 
aankoop van de gronden 
van de provincie krijgt de 
gemeente de volledige regie 

op de realisatie van het 
Energielandgoed. Daarmee 
komt uiteindelijk ook het 
rendement (grotendeels) ten 
gunste van de gemeenschap.

Van en voor Bergen
Energielandgoed Wells Meer 
is een project dat impact 
heeft op de omgeving en 
daarom hebben we vanaf het 
begin inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke 
organisaties nauw betrokken. 
Er zijn verschillende 
informatieavonden, 
bijeenkomsten en 
inspraakmomenten 
georganiseerd. Frans 
Goossens, lid van de 
meedenkgroep voor het 
Energielandgoed, vertelt: 
“Samen met andere betrokken 
inwoners heb ik meegedacht 
over de totstandkoming van 
het Energielandgoed. Zelf 
vond ik het belangrijk dat 
het Energielandgoed ons 
prachtige landschap zou 
versterken en dat er oog zou 
zijn voor meer dan alleen 
de techniek. Gelukkig zie ik 
dit ook terug in de schetsen 

voor het Energielandgoed.” 
Het spreekt vanzelf dat 
het Energielandgoed 
impact gaat hebben op de 
leefomgeving van onze 
inwoners. Door middel 
van keukentafelgesprekken 
is er daarom ook contact 
met de inwoners die in 
of aangrenzend aan het 

gebied Wells Meer wonen. 
Samen met hen wordt het 
de� nitieve inrichtingsplan 
opgesteld, zodanig dat de 
helaas onvermijdelijke 
overlast zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Zij zullen ook 
in de komende ontwikkel- 
en bouwfase nauw worden 
betrokken.

Een plek die uitnodigt 
Het Energielandgoed Wells 
Meer is veel meer dan 
een productielocatie voor 
duurzame energie. Door de 
omvang van het gebied is 
er ook ruimte voor natuur, 
recreatie, educatie en 
innovatie. “Het is een unieke 
landschappelijke ontwikkeling 
die een kwaliteitsimpuls 
geeft aan het gebied. Het 
Energielandgoed nodigt uit 
om te leren, te recreëren en 
geïnspireerd te raken. We 
maken er een aantrekkelijk 
en interessant gebied van.”, 
zegt wethouder Splinter.
De ontwikkeling van natuur 
heeft een belangrijke plek in 

het ontwerp. Enerzijds om 
het Energielandgoed in te 
passen in de omgeving en 
anderzijds om de ecologische 
meerwaarde te vergroten. Zo 
wordt in het voor mens en 
dier toegankelijke ZonnePark 
de opwekking van duurzame 

energie gecombineerd met 
natuurontwikkeling. Ook 
komt er een bezoekers- 
en innovatiecentrum 
in het Energielandgoed 
voor bijvoorbeeld 
tentoonstellingen en 
excursies.

Wat levert het op?
Naast het verkrijgen van regie door de gemeente op de ontwikkeling van het Energielandgoed zit 
er natuurlijk ook een belangrijke � nanciële component aan de aankoop van de gronden en de 
realisatie van het Energielandgoed: 

•  Gemeente Bergen gaat de gronden verpachten aan de bv die het Energielandgoed gaat 
exploiteren. De geschatte opbrengst van de pacht is 1 miljoen euro per jaar. Dit geld gebruikt 
de gemeente om de � nanciering voor de aankoop van de gronden terug te verdienen.

•  Gemeente Bergen wordt aandeelhouder in de bv en deelt hierdoor mee in de opbrengsten uit 
de energieverkoop. De geschatte opbrengst is 0,5 miljoen euro per jaar. Deze opbrengst wordt 
zo veel als mogelijk ingezet voor de inwoners van gemeente Bergen zodanig, dat uiteindelijk 
alle inwoners pro� teren.

•  Inwoners krijgen de kans om mee te investeren in het Energielandgoed waardoor ze direct 
pro� teren van de opbrengsten.

Van visie tot realisatie
Gemeente Bergen werkt 
al een aantal jaren aan 
de realisatie van het 
Energielandgoed. Naar 
verwachting worden dit jaar 
de watervergunning en de 

omgevingsvergunningen 
voor de zonnepanelen en 
windturbines verleend. 
Daarnaast wordt dit jaar 
ook de SDE++-subsidie 
aangevraagd zodat we in 2022 

kunnen starten met de bouw. 
De gemeenteraad behandelt 
het bestemmingsplan 
Energielandgoed Wells Meer 
in de vergadering van 
9 februari aanstaande.  

Energielandgoed Wells Meer

Het Energielandgoed Wells 
Meer is een grootschalig en 
robuust gebied van 
444 hectare waar op grote 
schaal duurzame energie 
opgewekt gaat worden 
met meer dan 800.000 
zonnepanelen en vier 
windturbines. Door de 
grootschalige opwekking 

van duurzame energie op 
één locatie te concentreren, 
blijven waardevolle en 
kwetsbare gebieden zoals 
onze Maasduinen en het 
Maasdal vrij van windmolens 
en zonnepanelen en wordt 
de overlast voor onze 
inwoners zo veel als mogelijk 
beperkt.  Gemeente Bergen 

heeft met het programma 
VerduurSAMEN2030 de 
vooruitstrevende ambitie om 
in 2030 energieonafhankelijk 
te zijn. Door de realisatie van 
het Energielandgoed doet 
zich een unieke kans voor 
om in één keer minimaal 
50% van deze ambitie te 
behalen. 

Meer informatie
www.energielandgoedwellsmeer.nl
Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het Energielandgoed
wellsmeer@bergen.nl
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