
 

Collegevergadering 
Vergaderdatum 19 juli 2022 

Omschrijving Locaties en strategiebepaling Windenergie 

Organisatieonderdeel REO 

Portefeuillehouder Westhelle-Aelen, Jacqueline 
 

Geagendeerd Vergaderdatum 

Collegevergadering 19 juli 2022 

Raadsadviescommissie 5 september 2022 

Gemeenteraad 29 september 2022 

 

Bijlagen 

Collegevoorstel 
Bijlage 1: Ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen  
Bijlage 2: Percelenlijst 
Bijlage 3: Grondplantekening 
Bijlage 4: Masterplantekening 
Bijlage 5: Publicatietekst Gemeenteblad 
Bijlage 6: Concept brief grondeigenaren en beperkt gerechtigden 
Bijlage 7: Concept raadsvoorstel 
Bijlage 8: Concept raadsbesluit 
Bijlage 9: Concept raadsinformatiebrief 
Bijlage 10: Luchtfoto plangebied Montfort Zuid 

 
Toelichting 
Op 7 juli 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd om de potenties van windenergie in Roerdalen 
verder in beeld te brengen. Daarbij wil de gemeente een actieve rol nemen om regie op de kwaliteit 
en het rendement op de ontwikkeling te houden. Ook wil de gemeente dit samen met onze inwoners 
doen, waarin een duidelijke rol voor de Coöperatie Duurzaam Roerdalen voor de hand ligt. Eventuele 
buurgemeenten en buurcoöperaties willen we daar ook bij betrekken.  
 
Parallel aan de periode waarin de behandeling in de gemeenteraad werd voorbereid en heeft plaats 
gevonden, is er een verkennende locatiestudie uitgevoerd door adviesbureau Pondera (bijlage 1). In 
dit onderzoek zijn twee locaties naar voren gekomen waar potentieel ruimte gevonden kan worden 
om windmolens te ontwikkelen. Deze locaties willen we nader onderzoeken op de haalbaarheid en 
wenselijk. Dit willen we nadrukkelijk samen met belanghebbenden in en rond het gebied doen. 
 
Omdat uitgangspunt is dat we het belangrijk vinden regie op de ontwikkeling te houden, is een 
ambtelijke voorselectie van de twee locaties gemaakt en is die voorselectie niet samen met onze 
inwoners gemaakt. Hoewel we openheid en transparantie in de ontwikkeling van plannen –zeker voor 
wind– zeer belangrijk vinden, is het vanwege de wens regie te voeren noodzakelijk geweest deze 
voorselectie te maken. Die voorselectie is namelijk verbonden aan een strategie per locatie. Voor de 
locatie Montfort Zuid stellen we de raad voor om een Wvg te vestigen. Voor de locatie 
Meinwegplateau geven we de voorkeur aan de weg van onderling overleg met de eigenaar. De 
locaties zijn erg verschillend van elkaar. Daarom kiezen we voor twee afwijkende strategieën.  
 

  



 

Het benoemen van de locaties als potentiële gebieden voor wind en eventuele andere vormen van 
duurzame energie, maakt ze interessant voor ontwikkelaars. Omdat we als gemeente de regie op de 
kwaliteit en het rendement van de ontwikkeling willen houden, is het nodig dat we de regie op de 
grondsituatie nemen. In het gebied Montfort-Zuid is het eigendom versnipperd. Het vestigen van Wvg 
zorgt dat ontwikkelaars hier geen positie in kunnen nemen. Als een eigenaar wil verkopen, dan dient 
deze eerst aan de gemeente aan te bieden.  
 
Besluit 
1. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit collegevoorstel, toelichting, bijlagen, 

raadsvoorstel en concept raadsbesluit conform artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de 
Gemeentewet en gelet op artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid. 

2. De geheimhouding op te heffen vanaf het moment dat het voorkeursrecht rechtskracht heeft op 
21 juli 2022; 

3. Kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen; 
4. In te stemmen om de locaties Meinwegplateau en Montfort Zuid nader te onderzoeken op de 

mogelijkheden hier windmolens te ontwikkelen, eventueel uit te breiden tot een energielandgoed; 
5. In te stemmen om op het Meinwegplateau de mogelijkheden voor de onder 4 genoemde 

ontwikkeling van wind en mogelijk naar een energielandgoed via gesprekken met de 
grondeigenaar te verkennen; 

6. Op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het 
gebied ‘Montfort Zuid’ te Montfort, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van 
de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 03738042.GPN002 d.d. 11 juli 2022 en op 
de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, 
hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop 
rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van 
het Kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 23 juni 2022; 

7. De onder beslispunt 5 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte 
bestemming ‘Energielandgoed’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekening met 
kenmerk 03738042.MPN002 d.d. 11 juli 2022; 

8. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad, in te schrijven in de openbare registers alsmede de 
eigenaren en beperkt gerechtigden van de procedurele en materiële gevolgen van dit besluit in 
kennis te stellen, en aan de eisen te voldoen die artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg, de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de Bekendmakingswet stellen, zodat het 
rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 Wvg ontstaat; 

9. De raad van de gemeente Roerdalen voor te stellen om de onder beslispunt 5 bedoelde percelen 
op grond van artikel 5 Wvg aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 
26 van de Wvg van toepassing zijn, een en ander conform de bij dit besluit behorende concept 
raadsvoorstel en raadsbesluit; 

10. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
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