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Wethouders Voerendaal: ‘Zonnepanelen op
hellingen gaat echt niet gebeuren’
Gisteren om 10:50 door Stefan Gillissen

Er is nog geen besluit genomen, geen enkele plek aangewezen en zeker nog geen
spade de grond in gegaan. Toch ontstaat een polemiek rond mogelijke zonneweides in
de gemeente Voerendaal. Wethouders Ruud Braun (Democraten Voerendaal) en Pierre
Verbraak (PvdA) leggen uit waarom dat in hun ogen voorbarig is. „Er is niet
tweeëneenhalf jaar gewerkt aan dit plan om het landschap te verkloten.”

Het dak van het Voerendaalse gemeentehuis ligt vol zonnepanelen. De meeste inwoners
hebben er geen weet van omdat het vanaf de straat en zelfs vanuit woningen niet
zichtbaar is. En dat is de manier waarop de gemeente zonnepanelen graag heeft.

Voorbeeld
De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden unaniem gesteld dat de gemeente
Voerendaal in 2040 energieneutraal moet zijn. Het goede voorbeeld wordt al gegeven
door gemeentelijke panden voor de opwekking van energie te gebruiken
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door gemeentelijke panden voor de opwekking van energie te gebruiken.

Maar er is veel meer nodig, verduidelijkt wethouder Ruud Braun (Democraten
Voerendaal). „We hebben gekeken wat we met zon op daken voor elkaar krijgen. Is dat
voldoende om onze ambities te verwezenlijken? Het antwoord is nee.”

Last
Er zijn twee manieren om energie op te wekken in Voerendaal, zegt Braun. Zon en wind.
„Maar dat laatste is uitgesloten in het Voerendaalse landschap.” Volgens Braun is de
gemeente „super voorzichtig” te werk gegaan. „We hebben in kaart laten brengen waar
in het landschap iets gelegd kan worden zonder dat iets of iemand er last van heeft.
Natuur of mens. Met bureau Verbeek, provincie en gemeente zijn de belangrijkste
kaders vastgesteld.”

Lees ook: Onderzoek naar opwekking zonne-energie in gemeente Voerendaal levert 23
mogelijke locaties op (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210217_95608127)

Er gaan de nodige verhalen. Zo wordt in discussies op Facebook gesteld dat Voerendaal
bijna 50 procent meer doet dan andere gemeenten. Dat staat ook in een petitie tegen
zonneweides. „We spreken over dertig hectare. Ik heb dat terug laten rekenen en het
komt erop neer dat we 2280 kilowattuur per inwoner willen opwekken. Het gemiddelde
in Parkstad is 2160 per inwoner, dus we zitten er minder dan 5 procent boven.”

Lees ook: Brief van bewoners en natuurstichting aan gemeente Voerendaal: stop met
aanwijzen van plekken voor zonneweides
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210226_93029433)

Wat zowel Braun als Verbraak zegt is dat er geen keuze is. „Er is een energietransitie,

Wethouder Ruud Braun. „We gaan ons landschap niet verkloten.” Foto: Luc Lodder
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die gáát er komen. Op het moment dat je die vorm wil geven met de minste nadelige
e�ecten moet je zelf de regie voeren. We hebben door deze plannen te maken kaders
gesteld. Zonneweides moeten ingepast worden in de natuur, er moet draagvlak in de
omgeving zijn, mensen moeten de kans krijgen te investeren. Als je niets doet, wordt
het van bovenaf opgelegd.”

Toverwoord
Inpassing in het landschap is voor Voerendaal het toverwoord. Verbraak: „Ik had op
Facebook een debat met mensen daarover. De beoogde percelen liggen op de hoogste
stukken van ons landschap. Je hebt er geen zicht op. En we gaan de zonneweiden
omringen met groen, bijvoorbeeld met een dichte haag eromheen. Zoals bij
fruitgaarden. Die zie je ook niet.”

Het gaat volgens Verbraak om relatief kleinschalige stukken. Die beslaan samen 1
procent van het totale gemeentelijke oppervlakte. „De discussie over behoud van het
open landschap is ook zoiets. Het Ransdalerveld is open, maar vroeger hadden we een
landschap met veel bos erin. Met graften. Alles verdween, maar ons landschap is van
oudsher echt niet leeg. Op Facebook gaan foto’s rond van zonnepanelen op hellingen.
Dat gaat dus echt niet gebeuren. Ons plan sluit dat uit.”

Natuur
Waar de wethouders zeggen dat alles en iedereen er beter van moet worden, geldt dat
ook voor de natuur. „Na 25 jaar worden de panelen verwijderd, maar de natuurlijke
inpassing ervan moet blijven bestaan. Dus de natuur heeft er baat bij.”

De nuance ontbreekt in de discussie over zonneweides, vinden de wethouders. „Er is
niet tweeëneenhalf jaar gewerkt aan dit plan om het landschap te verkloten”, zegt
Braun. „Wat me van het hart moet: tijdens onze laatste informatieavond kwam
niemand. Maar we staan open voor vragen of opmerkingen. Als iets onduidelijk is,
schroom niet om contact te zoeken.”


