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Geachte heer Kropman,
Op 6 maart stuurde u ons, mede namens de fractie LWH, een brief met enkele vragen over plannen
voor windmolens in het Wormdal. In deze brief geeft u aan dat u zich zorgen maakt over de plannen.
Flieronder geven wij antwoord op de gestelde vragen.

1. Is het College bekend met deze plannen? Zo ja, sinds wanneer? Kan het College ons meer
informatie verschaffen over deze plannen?
De plannen zijn bij het College bekend sinds informatie hierover via flyers en social media is gedeeld.
Naar aanleiding hiervan heeft portefeuillehouder Janssen contact gezocht met de bestuurlijk
verantwoordelijke van de gemeente Herzogenrath. Deze heeft aangegeven dat de plannen kunnen
worden omschreven als een visie van de eigenaar van het terrein. De eigenaar wil duurzame energie
opwekken. Daarbij ligt de nadruk op de plaatsing van zonnepanelen. Maar er wordt ook gedacht aan
windenergie. De door u genoemde hoogtes van eventuele windmolens zijn bij de gemeente
Flerzogenrath

overigens

niet

bekend.

De

eigenaar

heeft

nog

geen

principeverzoek

of

vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Herzogenrath. De plannen hebben dus nog geen
status. De gemeente Herzogenrath heeft daarom nog geen standpunt ingenomen en wacht af.

2. Deelt het College bovenstaande zorgen van CDA en LWH?
Het College blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. Het College vindt het te vroeg om een standpunt
in te nemen.

3. Is het College bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Hofstadt en alle mogelijke
inspanningen te verrichten die de komst van windmolens op de locatie die in de media genoemd
wordt tegen gaan houden?
Het College blijft in gesprek met de gemeente Herzogenrath over de mogelijke ontwikkelingen. Naar
aanleiding van deze ontwikkelingen zal het College eventueel actie ondernemen.
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Aanvullende informatie
Via onze contacten bij de provincie Limburg hebben wij vernomen dat het zeer onwaarschijnlijk is
dat de gemeente Herzogenrath hun bestemmingsplan gaat aanpassen om de plaatsing van
windmolens op de plek van de Nivelsteiner Sandwerke mogelijk te maken. Dit heeft vooral te maken
met de negatieve gevolgen voor de flora en fauna in het Wormdal (dat op basis van de Europese
Natura 2000-richtlijn als Flora en Fauna Habitat is aangewezen) en voor inwoners aan beide kanten
van de landsgrens.
Het bestuur van de gemeente Herzogenrath wil —net als onze regio— op energiegebied een
zelfvoorzienende stad worden en daarvoor zijn windmolens onmisbaar. Ambtelijk wordt echter
aangegeven dat er te veel juridische obstakels zijn waardoor een wijziging van het bestemmingsplan
niet haalbaar wordt geacht. Mocht het gemeentebestuur er desondanks toch voor kiezen om het
bestemmingsplan aan te passen, dan zullen de gemeente Kerkrade en Landgraaf daarbij worden
betrokken.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft
Neem in dit geval contact op met de heer R. Inia op telefoonnummer 045-569 53 80 of via mail naar
ritsert.inia@landgraaf.nl. De gemeente Landgraaf kan u het beste van dienst zijn als u hierbij het
zaaknummer Z20000337 vermeldt.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,

mr. R.J.H. Vfecken

ir. J.M.C. Rijvers
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