Nederweert en Leudal slaan handen in elkaar voor zonneveld-proeftuinen
Energieopgave
De gemeenten Leudal en Nederweert krijgen met regelmaat vragen over het realiseren van
zonnevelden. Een positieve ontwikkeling in het licht van de energieopgave waar we voor staan
voortkomend uit het klimaatakkoord. Hierin staat de doelstelling om uiterlijk in 2030 minstens 49%
CO2 te reduceren. Daarnaast streeft de gemeente Nederweert ernaar om in 2035 energieneutraal te
zijn.
Beleid
Om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een schoon milieu én daarbij te blijven voldoen aan de
energiebehoefte, is afstemming tussen gemeenten noodzakelijk. Er is beleid nodig om de opgave te
slechten. Leudal en Nederweert pakken daarom de handschoen op om samen dit beleid te
ontwikkelen dat er provinciaal nog niet is. Door criteria [link] voor proeftuinen op papier te zetten en
proeftuinen toe te staan kan hier lering uit getrokken worden, zodat er toepasbaar beleid ontstaat
op het gebied van de ontwikkeling van zonnevelden voor de toekomst.
Proeftuinen
Beide gemeenten (Leudal en Nederweert) staan nu maximaal twee proeftuinen toe. De proeftuinen
zijn een beproefde aanpak binnen de programma’s Buiten gebied in Balans (gemeente Nederweert)
en Buitengebied in Beweging (gemeente Leudal). Een proeftuin betekent dat er een zonneveld
ontwikkeld wordt als proef hoe dit optimaal aan te pakken, te faciliteren inzake regelgeving en hier
samen van te leren. Concreet doel van een proeftuin is om een oplossing te vinden voor het
vraagstuk dat voorligt en tevens richting te geven aan vergelijkbare vraagstukken in de toekomst.
Hoe
Een proeftuin heeft een duidelijk begin en eind en houdt rekening met de opgestelde criteria voor
proeftuinen zoals bijvoorbeeld maatschappelijke meerwaarde bieden en een goede landschappelijke
inrichting. Om dit samen met de omgeving te doen is het zaak niet te denken in gemeentegrenzen
maar te werken aan een integrale regionale aanpak.
Toekomst
Dit is dan ook de reden dat gemeente Leudal en Nederweert samen onderzoeken of er maximaal met
vier proeftuinen aan de slag kan worden gegaan. Dit zodat, nadat het net is opgehaald, er realistische
en toepasbaar beleid komt op het gebied van het ontwikkelen van zonne-energie. De proeftuinen
vormen overigens een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie benodigd voor de
omgevingswet die ingaat in 2021.
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