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Geachte raadsleden,
In deze informatiebrief kunt u lezen over de stand van zaken rondom de zonneweide Belvédèreberg.
Op verzoek van Nazorg Limburg BV heeft de gemeente op 22 februari jl. de Omgevingsvergunning
vedeend voor een zonneweide op de Belvédèreberg. De Omgevingsvergunning is een voorwaarde
voor het aanvragen van SDE+ subsidie. Deze subsidie is voor de zonneweide nodig om de
exploitatie van de zonneweide voor een periode van 15 jaar rendabel te maken.
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Kenmerken zonneweide
De zonneweide zal op het vlakke plateau van de voormalige stortplaats Belvédère worden
aangelegd. Binnen het bestemmingsplan is ongeveer 10 hectare bestemd voor de zonneweide. Met
de aanleg van de zonneweide is een investering gemoeid van ca. € 10 miljoen voor een totaal
opgesteld vermogen van ca. 11,7 MWp wat neerkomt op zo'n 40.0000 zonnepanelen. De
zonnepanelen worden in de 'oost-west' opstelling geplaatst en zal ongeveer 10.380.000 kWh per jaar
produceren en 4.150.000 kg/jaar C02-uitstoot reduceren. Dat is vergelijkbaar met het
elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.700 huishoudens.
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Vervolg
Volgens de planning zal Nazorg in maart 2018 een aanvraag om SDE+ subsidie indienen bij RVO.
Binnen drie maanden, zomer 2018, zal RVO een besluit nemen op de subsidieaanvraag. Bij een
positief subsidiebesluit zal Nazorg de bouw van de zonneweide in de markt zetten via een openbare
aanbesteding. Volgens planning wordt dan in het eerste kwartaal van 2019 begonnen met de bouw
en zal de zonneweide in de tweede helft van 2019 in gebruik zijn.
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Imtech
Op 16 december 2014 had de gemeente voor deze locatie al een Omgevingsvergunning verieend
aan Imtech voor een zonneweide in het kader van de Duurzame Energiecentrale Limburg (DECL).
De aanleg is niet doorgegaan omdat de rechtbank van Rotterdam op 13 augustus 2015 Imtech NV
failliet heeft verklaard.
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Ondanks onze inspanningen is het niet gelukt de vergunning van Imtech op naam te zetten van de
grondeigenaar Nazorg. Hierop heeft Nazorg besloten om een nieuwe vergunning aan te vragen voor
de realisatie van een zonneweide.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Gert-Jan Krabbendam,
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu.
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