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Via deze raadsinformatiebrief wil ik u graag informeren over de voortgang van de Regionale 
Energiestrategie Zuid-Limburg (RES ZL) en de Transitievisie warmte van Maastricht.  
 
In eerdere raadsinformatiebrieven is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van inhoudelijke 
vorderingen en randvoorwaardelijke ontwikkelingen. In deze raadsinformatiebrief leest u de stand 
van zaken van de RES en de Transitievisie warmte, delen we de presentaties van de mini-
masterclasses van afgelopen voorjaar over aardgasvrij. En we staan stil bij de planning van de 
besluitvorming.   
 
RES ZL aangenomen 
In juni is de RES ZL 1.0 in alle 16 gemeenten, bij het Waterschap Limburg en door de Provincie 
Limburg aangenomen. Dit is het eerste regionale visiedocument met betrekking tot het grootschalige 
opwekken van wind- en zonne-energie op land. In 2023 moet volgens afspraak de RES ZL 2.0 
worden opgeleverd. In december ligt de Transitievisie warmte ter besluitvorming voor bij de 
gemeenteraad.  
 
Uitvoering RES 1.0 en de weg naar RES 2.0 
De RES 1.0 is inmiddels aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Ook is er een speciale 
website waar u de vastgestelde documenten, een samenvatting en nieuws kunt vinden: 
https://www.reszuidlimburg.nl/ 
 
Vanaf 1 juli 2021 is een begin gemaakt met het vormgeven van een plan van aanpak en een 
uitvoeringsprogramma dat hoort bij de RES 1.0. Dit gebeurt deels op het niveau van de RES Zuid-
Limburg en gedeeltelijk in de subRES Maastricht-Heuvelland.  
 
Parallel hieraan beginnen we met de doorontwikkeling naar de RES 2.0. Deze moet in 2023 door alle 
gemeenten worden vastgesteld. In de RES 2.0 staan 2 zaken centraal:  

 de Zuid-Limburg brede Landschappelijke verdiepingsstudie zonne- en windenergie 

 een uitgebreid participatietraject.   
 
Voor het uitvoeringsprogramma voor de RES 1.0 onderzoeken we hoe we op lokaal niveau invulling 
kunnen geven aan de afspraken en ambities uit de RES 1.0. Eind 2021 is hiervoor een gezamenlijk 
plan van aanpak gereed. 

mailto:Weike.Medendorp@maastricht.nl
https://www.reszuidlimburg.nl/
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Landschappelijke verdiepingsstudie 
De stuurgroep RES Zuid-Limburg heeft besloten een Zuid-Limburg brede Landschappelijke 
verdiepingsstudie zonne- en windenergie ( landschapsstudie) uit te laten voeren. Deze studie is 
bedoeld om overeenstemming te bereiken waar, hoe en in welke mate windturbines en 
grondgebonden zonneparken ruimtelijk/landschappelijk verantwoord kunnen zijn. Daarbij houden we 
rekening met de status Nationaal Landschap, typische landschapskenmerken én voldoende 
draagvlak.  
 
De landschapsstudie levert zo bouwstenen voor:  

 een samenhangend Ruimtelijk afwegingskader  voor Zuid-Limburg  

 voor een doorvertaling in de vorm van een afwegingskader naar alle gemeenten in Zuid-
Limburg.  

 
Het doel is om zo te komen tot een gelijkluidende aanpak, een zorgvuldige inpassing en een 
gelijksoortige benadering voor energie-initiatieven in Zuid-Limburg.  
 
De Provincie Limburg heeft, na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure, de opdracht voor het 
uitvoeren van de landschapsstudie gegund aan Heusschen Copier Landschapsarchitectuur uit 
Gulpen. Heusschen Copier is betrokken geweest bij diverse studies en onderzoeken naar het 
landschap van Zuid-Limburg en de landschappelijke inpassing van initiatieven voor duurzame 
energie. Bovendien zijn ze onder andere auteur van het Handvat Kernkwaliteiten Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg. 
 
Binnen de landschapsstudie worden alle relevante stakeholders binnen de RES Zuid-Limburg 
betrokken. Denk aan Enexis voor de nodige afstemming over de energie-infrastructuur. Ook worden 
al uitgevoerde studies en vastgestelde (tijdelijke) afwegingskaders meegenomen in de studie.  
Het plan is om de landschapsstudie eind dit jaar af te ronden. We houden u op de hoogte. 
 
Transitievisie warmte 
De Transitievisie warmte is, net als de Regionale Energiestrategie, een belangrijke pijler in de 
strategie om Maastricht in 2050 klimaatneutraal te maken.  
 
Mini-masterclasses 
In het voorjaar van 2021 hebben verschillende presentaties over de transitie naar aardgasvrij in 
Maastricht plaatsgevonden. Er konden vragen worden gesteld aan experts die mee hebben gewerkt 
aan de visie van Maastricht. U kunt de presentaties (met vraag en antwoord) terugkijken via 
onderstaande linkjes:  
 

 Introductie alternatieven voor aardgasvrij (door Wim Mans van Innoforte): 
https://bit.ly/31LcTaR   

 Kansen van warmtenetten in Maastricht (door Ewald Slingerland van Greenvis): 
https://bit.ly/3wIiF8J   

 Isolatieopgave in Maastricht (door Harm Valk van Nieman RI): https://bit.ly/31B2wWU 

 Maatschappelijke voorwaarden van aardgasvrij (door Fred Jonker van VNG) 
https://bit.ly/3D0aN4L  
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Besluitvorming 
De Transitievisie warmte wordt 21 december ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgesteld. 
De domeinvergadering vindt plaats op 7 december. De gemeente voldoet hiermee aan de wens van 
het Rijk om in 2021 een Transitievisie warmte op te stellen.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Gert-Jan Krabbendam, 
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit 

 


