Duurzame energie
in de gemeente Stein
De gemeente Stein heeft onderzoek gedaan naar het onderwerp
duurzame energie in de gemeente Stein. Steekproefsgewĳs zĳn
4.000 huishoudens per post benaderd om deel te nemen aan het
onderzoek. Ook zĳn de deelnemers van TipStein benaderd om
deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast werden inwoners
via de online kanalen van de gemeente en De Maaskentjer
opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 735
inwoners deelgenomen (representatief).
Wat is de RES? Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord
is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe
het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt
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kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke
energieregio zijn eigen keuzes. De gemeente Stein maakt deel
uit van de RES Zuid-Limburg. In de gemeente Stein is vanwege
de beperkingen voor windenergie alleen gekeken naar de
mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie op grote daken
en op gronden in de gemeente.

Meer weten over de RES?
Kĳk op www.gemeentestein.nl/res
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60%

41%

van de respondenten geeft aan dat ze het
(zeer) belangrijk vinden dat de gemeente
Stein bewust bezig is met duurzame energie.
3% vindt het (zeer) onbelangrijk.

van de respondenten is zelf (deels) actief
bezig met duurzame energie en/of
energiebesparing.

van de respondenten ziet bij voorkeur
meerdere kleine zonneparken
(van bijv. 1 hectare = 2 voetbalvelden).

Het totaal van percentages is hoger dan 100%,

Het totaal van percentages is hoger dan 100%,

Het totaal van percentages is hoger dan 100%,

omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren.

omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren.

omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren.

Meest genoemde redenen zĳn:

Meest genoemde manieren zĳn:

Meest genoemde randvoorwaarden zĳn:
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Meest genoemde reden om niet actief
bezig te zijn is te hoge kosten
aanschaf/aanleg.

56%

Isolatie van het dak

53%

Mogelijk maken van ﬁnanciële
deelname middels investering
(37%) en/of (gedeeltelijk) lokaal
eigendom (33%)

Ga voor subsidies en leningen naar
www.nieuweenergieinlimburg.nl

53%

Isoleren van de
gevel/spouwmuren

Belangrijkste voorwaarde voor realisatie
zonneweiden in landbouwgebied: ‘mits
ze passen in het landschap en de natuur
eromheen er beter van wordt (bijv. extra
bomen) (61%)’. 1 op de 5 respondenten (21%)
wil geen zonneweiden op landbouwgrond.
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De gemeente Stein
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bedrijventerrein
braakliggend terrein
parkeerterreinen
zon op daken
buitengebied/landbouwgrond
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Op 27 mei heeft de gemeenteraad het
bod van de RES Zuid-Limburg en de
zoekgebieden binnen onze gemeente
vastgesteld. Om zonne-energie op daken te
stimuleren, wordt pas op 1 juli 2024 bekeken
of het noodzakelijk is om zonneweides
op landbouwgrond te realiseren. Tot die
tijd worden er dus geen zonneweides op
landbouwgrond gerealiseerd.
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In oktober 2020 is de voorlopige concept
RES ingediend bij het Rijk. Tot juli 2021
hebben we tijd om het concept verder
uit te werken tot de RES 1.0.

Zo gaan we samen op weg naar
een energieneutraal Stein in 2050.

Ten noorden van Urmond-Oost – Graetheide;

6

Langs de A2 en A76,
nabij Business Park Stein;

Stap voor stap

Iedereen krijgt de kans om zijn zegje
tedoen. Zo bepalen we samen
hoe we daadwerkelijk zon-op-dak
en zon-op-land kunnen gaan realiseren.

A2
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Zoekgebieden 1, 3 en 4 komen wisselend in
volgorde in top 3. Zoekgebieden 5 en 8 zijn
het minst gekozen. Daarom zijn deze twee
zoekgebieden uitgesloten als mogelijke
zoeklocatie.

De RES 1.0 zorgt er niet voor dat er meteen
zonneparken worden aangelegd. Eerst
gaan we het gesprek aan met iedereen
in Stein, van inwoners, bedrijven tot
overheidsorganisaties.

A2

Urmond

9

van de respondenten zou het buitengebied
kiezen als ligging van de zonneparken.

71%

Nattenhoven
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Tussen Urmond-Oost en Stein
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In en rond de haven Stein;
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Tussen Nieuwdorp en Elsloo,

Rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);
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Ten noordwesten van Elsloo

Rond Steinerbos en gemeentehuis

9

Langs het Julianakanaal

Mogelĳ ke zoeklocatie

Uitgesloten locatie

nabij Business Park Stein;

* genummerd in willekeurige volgorde
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Deﬁnitief
Klimaatakkoord

Oplevering
concept-RES
Wat kan?

Oplevering
RES 1.0
Wat willen we?

Aan de slag!
Waar gaan de
zonnepanelen
daadwerkelĳk
komen?

Start uitvoering
Alle vergunningen
voor zonneparken
moeten verleend zĳn.

De RES
wordt elke
twee jaar
bĳgesteld.

