
1

Beerendonk van, André (PJA)

Van: FM_RESNML <RESNML@venlo.nl>
Verzonden: maandag 16 november 2020 12:17
Aan: Alexander Pregled ; 'arnovestjens@roermond.nl'; Beijers, Margo (MJA); 

'danny.abels@roerdalen.nl'; 'e.schrier@nederweert.nl'; 
griffie@gemeentemaasgouw.nl; Griffier (griffie@peelenmaas.nl); Griffier waterschap; 
'griffier@mookenmiddelaar.nl'; I van t Hof; j.vanderknaap@gennep.nl; 
'jos.frenken@peelenmaas.nl'; 'josvervuurt@roermond.nl'; m.hermans@echt-
susteren.nl; Wolfs, Madeleine (M); Nick Jansen (nick.jansen@peelenmaas.nl); Niki 
Vintcent (niki.vintcent@beesel.nl); Otten, Paul (P); 'r.engelen@echt-susteren.nl'; 
'r.poels@horstaandemaas.nl'; 'rob.notermans@roerdalen.nl'; Soest van, Geert (GJP); 
'sophie.boere@venray.nl'; T Cornelissen; Thea Vermaas; 'w.cornelissen@leudal.nl'

CC: Bremen, Luc (LAP); Mirjam Roorda-Knape (knape-advies@outlook.com); A. Grutters; 
Anne Jongkind; 'bjhw.wetzelaer@prvlimburg.nl'; critsmeets@roermond.nl; Cyriel 
Prinsen (cyriel.prinsen@mookenmiddelaar.nl); esther.swinkels@beesel.nl; 
frank.wijnen@peelenmaas.nl; Geert Claassen (geert.claassen@beesel.nl); 
gerard.boonekamp@peelenmaas.nl; h.vandekerkhof@nederweert.nl; 
hanny.vandinther@venray.nl; Henk Monshouwer; I.peeters@horstaandemaas.nl; 
Marco de Redelijkheid; Potten, Lieke (LEM); r.huntjens@gemeentemaasgouw.nl; 
'r.wilms@leudal.nl'; s.kuipers@echt-susteren.nl; Sandra Schoonderbeek; 
sven.maas@roerdalen.nl; Fijlstra, Tjalle (T); 'thijs.van.dael@enexis.nl'; W. Neelen; 
w.bemelmans@bergen.nl

Onderwerp: Uitnodiging Webinar RES NML 23 nov a.s. concretisering zoekgebieden 
Bijlagen: Uitnodiging Webinar concretisering zoekgebieden RES NML BB.pdf

Geachte,  
 
De RES Noord- en Midden Limburg organiseert 23 november a.s. van 19.00u tot 20.30u een Webinar voor 
raadsleden en inwoners betreft concretisering van zoekgebieden.  
 
De keuze waar grootschalige zon- en windprojecten komen, heeft invloed op ons allemaal. Daarom wil Noord- en 
Midden Limburg haar inwoners betrekken bij het concreter maken van de zoekgebieden hiervoor. Tijdens de 
webinar worden zij geïnformeerd en wordt er besproken hoe het proces eruit ziet.  
 
Wilt u bijgevoegde uitnodiging met link om aan te melden delen met de raadsleden, leden van PS en AB van het 
waterschap?  
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bregje van den Biggelaar 
Projectondersteunder RES NML 
 
Gemeente Venlo | Team Werken en Bereikbaarheid 
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo | Postbus 3434, 5902 RK Venlo 
E: b.biggelaar@venlo.nl | I: www.venlo.nl 
 

 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
Webinar concretisering zoekgebieden 

 
Geachte raadsleden, leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het 
waterschap, 
 
Graag nodigen we u uit voor de Webinar concretisering van de zoekgebieden RES 
Noord- en Midden-Limburg. 
 

Datum: 23 november 
Tijdstip: 19:00 – 20:30 
Locatie: Digitaal  
 
De keuze waar grootschalige zon- en windprojecten komen, heeft invloed op ons 
allemaal. Daarom wil Noord- en Midden Limburg haar inwoners betrekken bij het 
concreter maken van de zoekgebieden hiervoor. De regio gaat de mogelijke 
effecten van de keuzes die voorliggen in beeld brengen.  
 
Om u en de inwoners van Noord- en Midden Limburg te informeren organiseren wij 
een Webinar. Hierin bespreken wij hoe het proces eruit ziet en hoe de inwoners van 
Noord- en Midden Limburg kunnen participeren. 
 
Tijdens deze Webinar wordt u bijgepraat door Thijs Kuipers, bestuurlijk voorzitter 
van de RES Noord- en Midden Limburg. Daarnaast zijn Hans van der Zwan en Leon 
Kuipers aanwezig. Zij zijn de ambtelijk trekkers van de aanpak concretisering 
zoekgebieden. Zij nemen u mee in het proces en hoe inwoners betrokken worden in 
het proces. 
 
 
 
 
 



 

 

Programma  
 

• 19.00 – 19.05 Welkomstwoord door Bart Pastoor. 

• 19.05 – 19:20 uur: Interview met Thijs Kuipers bestuurlijk voorzitter RES 
Noord- en Midden Limburg. 

• 19:20 – 20:00 uur: Interview met ambtelijk trekkers concretisering 
zoekgebieden. 

• 20:00 – 20:30 Beantwoording van vragen kijkers. 
 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Daarbij heeft u de mogelijkheid om 
ons al vooraf vragen te stellen. Dit is een openbare Webinar, naast 
volksvertegenwoordigers zijn ook de inwoners van Noord- en Midden-Limburg 
uitgenodigd. 
 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
RES Noord- en Midden Limburg 

 
 

Aanmelden 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck3ADHw92b-wBuHk1fP37kKDBtxuI3baaSqgFhqwPS73DarQ/viewform?usp=sf_link

