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Nazending stukken Besluitvorming RES Zuid-Limburg 1.0 n.a.v. Commissie SOB vergadering d.d. 1-6-2021
Aan:

Commissieleden SOB, Raadsleden gemeente Valkenburg aan de Geul

Van:

Wethouder R. Meijers, beleidsmedewerker E. Polstra

CC:

Teamleider Fysieke en Economische Ontwikkeling, B. van Eijsden

Datum:

10 juni 2021

Betreft:

Nazending stukken RES ZL 1.0 n.a.v. Cie SOB 1-6-2021

Geachte Commissie- en Raadsleden,
Bijgaand ontvangt u de opgevraagde informatie en stukken n.a.v. de Commissievergadering SOB op 1 juni
jongstleden inzake het agendapunt: Besluitvorming RES Zuid-Limburg 1.0.
--Vragen CDA 1e termijn – dhr. Wester
Vraag 1a
Heeft betrekking op Raadsnota, beslispunt 2a (zie pagina 13 Raadsnota). 7 april is uitgebreid stilgestaan bij het
mogelijk vaststellen van een voorlopig afwegingskader. Vanwege het ontbreken van juridische status van het RES
1.0 document, was het aan te raden om een aanvullend juridisch afwegingskader vast te stellen om specifiek
initiatieven in het buitengebied te toetsen. Dit is echter niet terug te vinden in de Raadsnota.
In het RES 1.0 document, in paragraaf 7.3.4 op pagina 81, staat het volgende:
“de RES 1.0 beschrijft de ambitie voor de periode tot aan de RES 2.0 (2023), maar biedt ‘an sich’ onvoldoende
juridisch houvast voor het afwijzen van (goed onderbouwde) plannen. Juridische verankering dient uiteindelijk
plaats te vinden in de Omgevingsvisie c.q. het Omgevingsplan. Tot die tijd moet per gemeente bekeken worden of
de huidige regelgeving voldoende houvast biedt om voorwaarden en criteria te stellen aan plannen voor
duurzame opwek. Er zijn gemeenten die op basis van bestaande bestemmingsplannen voldoende
weigeringsgrond hebben. Als toevoeging aan het bestemmingsplan stellen de Heuvelland-gemeenten Vaals,
Meerssen en Valkenburg aan de Geul tegelijk met de RES 1.0 een voorlopig (tijdelijk) afwegingskader vast. Dit
afwegingskader is gebaseerd op uniformiteit, maar biedt tegelijkertijd ruimte voor lokale invulling. Naar alle
waarschijnlijkheid kan dit Voorlopig Afwegingskader vervallen op het moment dat de resultaten van de
‘Landschappelijke verdiepingsstudie Wind en Zon Zuid-Limburg’ geformaliseerd zijn.”
Kan de wethouder in hoofdlijnen uitleggen wat het juridische afwegingskader voor onze gemeente inhoud en
waarom hier, over zo’n relevant onderwerp, in de Raadsnota niet wordt ingegaan. Waarom niet?
Antwoord vraag 1a
De gemeente Valkenburg aan de Geul beschikt al over een afwegingskader, namelijk de Beleidsregel zonneenergie gemeente Valkenburg aan de Geul, die op 27-8-2019 door het College van B&W is vastgesteld. Deze
beleidsregel geeft aan: “geen zonneparken grondgebonden in het buitengebied”. Enkel voor eigen gebruik/
minder of gelijk aan 2.990 kWh is toegestaan, zie artikel 8 en 9. Dit is in lijn met de RES 1.0. Om die reden is een
voorlopig afwegingskader voor onze gemeente niet noodzakelijk op dit moment.
In de raadsnota wordt wel voorgesteld (beslispunt 4: Opdracht te geven aan het College van B&W om de
bestaande Beleidsregel zonne-energie Valkenburg aan de Geul (2019) aan te passen in lijn met de RES ZuidLimburg 1.0.) om deze beleidsregel aan te passen in lijn met de RES Zuid-Limburg 1.0. Onder 3.2. van de
raadsnota zijn de noodzakelijke wijzigingen omschreven.
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Vraag 1b
Kan de gemeenteraad, voor de raadsvergadering op 21 juni a.s., de tekst ontvangen waarin de bescherming voor
de opwek van zonne-energie door (particuliere) initiatiefnemers in het huidige vingerende bestemmingsplan
buitengebied gemeente Valkenburg aan de Geul is geregeld?
Waar staat in het bestemmingsplan buitengebied dat zonnepanelen daar niet zijn toegestaan? Dhr. Weerts gaf
aan tijdens de raadsthemasessie op 7 april jongstleden vrijwel zeker te weten dat zonnepanelen als bouwwerk
niet zijn toegestaan in het buitengebied.
Nazending antwoord 1b
Via de volgende link is het huidige vingerende bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Valkenburg aan
de Geul (d.d. 2 april 2012) te downloaden:
Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0994.2020BP001-ON01/r_NL.IMRO.0994.2020BP001-ON01.html
Een bestemmingsplan bevat zowel gebruiks- als bouwregels. Een plan of activiteit moet aan beide regels voldoen
om te kunnen concluderen dat er geen strijdigheid is met het bestemmingsplan.
In het buitengebied gelden volgens het geldende bestemmingplan “Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de
Geul 2020” verschillende bestemmingen. Hoofdzakelijk betreft het de bestemming:
Agrarisch
Agrarisch met waarden – landschappelijke en natuurlijke waarden
Natuur
In de gebruikersbepalingen (doeleindenomschrijving) wordt aangegeven waarvoor gronden gebruikt mogen
worden. Een bestemmingsplan bevat namelijk gebodsbepalingen en geen verbodsbepalingen.
Op grond van de begripsbepalingen in het bestemmingsplan wordt onder een “bouwwerk” verstaan (zie artikel
1.55): “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.”
In het geval van grondgebonden zonnepanelen is er dus sprake van een bouwwerk.
Het bestemmingsplan bepaalt dat op gronden met een agrarische bestemming uitsluitend bouwwerken, geen
gebouw zijnde gebouwd mogen worden met het oog op recreatief medegebruik (zoals zitbanken, afvalbakken
etc. of omheiningen/erfafscheidingen. Zonnepanelen vallen daar niet onder. Op de bestemming ‘natuur’ zijn de
bouw- en gebruiksmogelijkheden nog beperkter dan op de agrarische bestemmingen.
Los daarvan geldt momenteel de beleidsregel zonne-energie gemeente Valkenburg aan de Geul, die op 27
augustus 2019 door het College van B&W is vastgesteld. Deze beleidsregel geeft aan dat
zonneparken/zonneweides in het buitengebied momenteel niet zijn toegestaan (enkel voor eigen gebruik/ofwel
2990 kWh). Zie artikel 8 en artikel 9.
Vraag 2
In de Raadsnota wordt, op pagina 6, paragraaf 2.6.1 “Maatschappelijk draagvlak”, verwezen naar de bijlage voor
de integrale enquêteresultaten voor de subregio Maastricht-Heuvelland en gemeente Valkenburg aan de Geul én
het verslag van de stakeholderbijeenkomst. Deze zijn niet toegevoegd aan de Raadsnota. Kunt u deze alsnog
doen toekomen?
Nazending antwoord vraag 2
In de bijlage ontvangt u de volgende documenten (zoals beschreven in de Raadsnota RES Zuid-Limburg 1.0):
Inwonersonderzoek Regionale Energie Strategie – Deel F – Valkenburg aan de Geul
Inwonersonderzoek Regionale Energie Strategie – Totale Regio
Inwonersonderzoek Regionale Energie Strategie, beschouwing en conclusies – Totale Regio
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-

Samenvatting van de stakeholderbijeenkomst RES Maastricht-Heuvelland 10-12-2020

Vragen CDA 2e termijn – dhr. Wester
Vraag 1
Deze vraag heeft betrekking op de 5e vraag van de eerste termijn. Kunnen wij de beleidsregel zonne-energie
gemeente Valkenburg aan de Geul (2019) ontvangen?
Nazending vraag 1
Bijgaand ontvangt u de huidige vingerende Beleidsregel zonne-energie gemeente Valkenburg aan de Geul, welke
op 27 augustus 2019 is vastgesteld door het College van B&W.

Bijlagen:
-

Inwonersonderzoek Regionale Energie Strategie – Deel F – Valkenburg aan de Geul
Inwonersonderzoek Regionale Energie Strategie – Totale Regio
Inwonersonderzoek Regionale Energie Strategie, beschouwing en conclusies – Totale Regio
Samenvatting van de stakeholderbijeenkomst RES Maastricht-Heuvelland 10-12-2020
beleidsregel zonne-energie gemeente Valkenburg aan de Geul 2019
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