
       
 
Beantwoording vragenronde proces openstelling eerste tranche zonnevelden Roerdalen 
 
Wij hebben enige vragen ontvangen van initiatiefnemers die wij graag ineens en naar iedereen willen 
delen. Onderstaand treft u de antwoorden op de vragen die wij hebben ontvangen.  
 

1. Zijn er door de Gemeente afspraken gemaakt met Enexis m.b.t aansluiting aan het 

netwerk? 

De gemeente heeft geen afspraken gemaakt met Enexis. Het is aan partijen zelf om tot 

afspraken te komen.  

 

2. Heeft de gemeente een bepaalde voorkeur m.b.t inrichting zonnepark, bv Zuid opstelling of 

Oost-West opstelling? 

De gemeente heeft geen voorkeur. 
 

3. Zijn er buiten de energie coöperatie Duurzaam Roerdalen nog andere energie coöperaties 

(of in wording)? 

Nee. 

 

4. Is er een rapport over grote daken binnen de gemeente, die nog met zonnepanelen bedekt 

kunnen worden? 

Deze heeft de gemeente Roerdalen niet.  

 

5. We hebben een mogelijke oplossing om het dak van de XXXXXXXX te Montfort te voorzien 

van panelen ondanks de “zwakke constructie”. Met wie kunnen we hierover overleg 

voeren binnen de Gemeente? 

En mogelijk andere constructief te zwakke daken van publieke gebouwen?   

Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden.  

 

6. Zijn er in de gemeente organisaties als bv “Heerenboeren” t.b.v. coöperatief boeren? 

Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden.  

 

7. Kunnen wij tijdens de gemeentelijke beoordelingsperiode onze ontwerpen nog toelichten? 

Nee, de procedure zit zo in elkaar dat u alles digitaal aan ons aanlevert en vervolgens de 

adviesgroep uw voorstel objectief gaat beoordelen. Het staat u vrij om presentatiemateriaal 

of andere media toe te voegen aan uw plan. Dit is echter geen onderdeel van de score in de 

matrix. 



 

8. Zijn er andere ontwikkelingen (initiatieven) in het gebied die van belang kunnen zijn voor 

de aanleg van de zonneparken: woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructureel? 

Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden.  

 

9. Wat dient de diepgang van de uit te werken deelplannen te zijn (detailniveau): 

landschapsplan, landschaps-beheerplan, participatieplan, amoveringsplan, veiligheidsplan.  

Verwacht de beoordelingscommissie een boekwerk van tientallen pagina’s onderbouwing 

of meer een beknopte omschrijving? 

De inhoud van de deelplannen dienen een goed beeld te geven van de impact, omvang en 

uitwerking van het park. We adviseren u in deze fase om wel zoveel mogelijk concreet te zijn, 

maar de onderzoeken op hoofdlijnen te houden.  

 

10. Zijn er verwachtingen voor de lay-out? Detailniveau van de lay-out? 

We laten ons verrassen. Graag digitaal.  

 

11. Er kan bij de aanvraag worden volstaan met het benoemen van gebiedseigen soorten in 

het algemeen in het landschapsplan? 

Aanvullingen op het landschapsplan: beplantingsplannen met plantlijsten beheer- en 

onderhoudsplan, amoveringsplan volgen in een latere fase? 

Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 
gesteld mogen worden.  
We adviseren u in deze fase om wel zoveel mogelijk concreet te zijn, maar de onderzoeken 
op hoofdlijnen te houden. 
 

12. Kunt u aangeven hoe de netto oppervlakte van de zonneweide t.o.v. het totale perceel 

berekend dient te worden (VW1 matrix)?  

        Zoals u kunt lezen in de bijlage van de beoordelingsmatrix bijlage 2A: gunningsfase :  

        De  gemeente gaat uit van 25 hectare netto park (gelijk aan 25 MW geïnstalleerd vermogen).    

        Het staat u vrij hier landschappelijke inpassing omheen te leggen.  

 

 

 
 

13. Voorwaarde 2 
Wat is voor jullie de definitie van een grootschalig landschap? 
Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden. (zie toelichting beoordelingsmatrix) 

 
Wat is voor jullie de definitie van een kleinschalig zonnepark? 
Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden. (zie toelichting beoordelingsmatrix) 

 
 



 
 

14. Voorwaarde 4 
Wat als het voor de lokale gemeenschap niet mogelijk is om deze 50% te bereiken? Is het 
dan mogelijk om te streven naar deze 50%? 
Het betreft hier voorwaarde 4 van de beoordelingsmatrix. Uw score wordt gewogen ten 
opzicht van de andere initiatieven.  
Compensatiemaatregel 1, Hoe hadden jullie graag de invulling gezien wat betreft het ten 
gunste komen van andere duurzame projecten in Roerdalen? Kan dit bijvoorbeeld door 
financieel mee te participeren bij het lokale duurzaamheidsfonds? (Mits deze er niet is, 
helpen opzetten en financieel mee participeren). 
Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden. (zie toelichting beoordelingsmatrix) 

 
Compensatiemaatregel 2, hoe zou een dergelijke constructie er voor jullie uitzien. Mogen 
dit boeren uit de lokale omgeving zijn, of moeten dit alleen maatschappelijke gebouwen 
zijn? 
Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden. (zie toelichting beoordelingsmatrix) 

 
15. Voorwaarde 5 

Wij stellen een beheerplan op en staan altijd open voor de inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt of vrijwilligers. Dit natuurlijk wel in de mate waarop de 
veiligheid gewaarborgd kan blijven.  

-> Daarbij ook de vraag hoe jullie aankijken tegen schapen begrazing? 
Dit zijn inhoudelijke vragen die geen onderdeel uitmaken van de procesvragen die hier 

gesteld mogen worden. (zie toelichting beoordelingsmatrix) 

 
Coöperatieve realisatie, zelfde vraag als het eerste punt bij voorwaarde 4, wat als het voor 
de lokale omgeving niet haalbaar is om deze 50% te behalen? Mag er dan gestreefd 
worden naar? 
Het betreft hier voorwaarde 4 van de beoordelingsmatrix. Uw score wordt gewogen ten 
opzicht van de andere initiatieven.  

 
 

 
 
 

16. Wij zijn bij XXXXXX erg geïnteresseerd om samen met de omgeving een zonnepark in uw 
gemeente te ontwikkelen. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar samenwerkingspartners in uw gemeente. 
Weet u misschien partijen die mogelijk interesse hierin zouden hebben? 
Bij de gemeente zijn geen initiatieven bekend die op zoek zijn naar een 
samenwerkingspartner.  
 
 


