
    

  

 

 

De raad van de gemeente Voerendaal, 

 

in vergadering bijeen op 11 maart 2021, 

 

Constaterende dat: 

 Er klimaatsveranderingen optreden door toedoen van de mens.  

 Deze op basis van wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker wordt. 

 Dit in het dagelijks leven merkbaar is door o.a. de grote wisselingen in weer met 
langere periodes van droogte, hogere temperaturen, hevige regenbuien. 

 De belangrijkste oorzaak daarvan gelegen is in het overschot aan CO2 in de 
atmosfeer.  

 Deze het gevolg is van menselijk handelen door het gebruik van grote hoeveelheden 
fossiele brandstof. 

 Er daarom een energietransitie moet plaatsvinden. 

 Dit door de landelijke overheid is opgelegd. 

 Dit zich in de gemeente Voerendaal heeft vertaald naar een unaniem door de raad 
aangenomen raadsvoorstel om in Voerendaal in 2040 energieneutraal te zijn.  

 Dat sinds 2019 na een oproep van de minister aan de regio’s aan de Regionale 
Energie Strategie Zuid Limburg (RES) wordt gewerkt. 

 Dat Voerendaal binnen deze RES valt en meer specifiek binnen de sub regio 
Parkstad Limburg. 

 Dat dit een uitvoerig en goed onderbouwd document is waarbij vele onafhankelijke 
partijen en deskundigen betrokken zijn. 

 Dat het concept RES in juni aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

 Dat hierin een bod voor Voerendaal wordt gedaan van 28 a 29 gWh wat neerkomt op 
circa 30 hectare zonnepanelen. 

 Dat kleinschalige opwek van zonne-energie op daken conform landelijke richtlijnen 
niet mag worden meegeteld voor het RES bod. 

 Hiervoor afspraken in het RES gemaakt moeten worden.  

 In het RAK inclusief de Voerendaals Nadere Uitwerking, een afwegingskader staat 
met eisen/uitgangspunten waaraan verzoeken tot de ontwikkeling van zonneweides 
moeten voldoen.  

 Er een RAK inclusief een ‘Nadere Uitwerking gemeente Voerendaal’ voor ligt in de 
Raad van 11 maart 2021. 

 Er maatschappelijk onrust is ontstaan over de impact van dit RAK op ons mooie 
buitengebied. 

 De Fracties PvdA, DV en CDA de zorgen begrijpen en zuinig willen zijn op ons 
mooie landschap. 

 

 



 Omdat dit landschap al sterk onder druk staat door de agrarische schaalvergroting 
en verdere bebouwing van dit buitengebied.  

 Daarvoor juist een goed afwegingskader essentieel is om dit mooie landschap te 
bewaken.  

 We hiermee gehoor geven aan de vele zorgen die gedeeld zijn met het college en 
ons als gemeenteraad. 

 We het een gezamenlijke verantwoording vinden vanuit het college en ons als 
gemeenteraad om na de geamendeerde vaststelling van het RAK + Nadere 
Uitwerking een opgave hebben om de zorgen die er leven weg te nemen c.q. uitleg 
te geven daar waar vragen bestaan. 

 In het RAK + Nadere Uitwerking nu een aantal belangrijke afwegingskaders/eisen 
zijn opgenomen. 

 In het RAK + Nadere Uitwerking een goede analyse staat waar in ons landschap 
zonneweides ontwikkeld kunnen worden, zodat deze niet/zeer beperkt zichtbaar zijn 
indien ze goed “ingepakt” zijn met een groene zone. 

 We een deel van deze ‘inpakking’ in ons landschap reeds kennen bij fruitplantages. 
Deze zijn vaak omzoomd met een zeer hoge en dichte heg.  

 Ook de groene/landschappelijk inpassing een vereiste is.  

 Dat zonneweiden niet alleen geschikt zijn voor energieopwekking maar mits goed 
ingericht ook een bijdrage kunnen leveren aan het leefklimaat, ecosystemen en 
biodiversiteit. Dit wordt een natuur inclusive zonnepark genoemd. 

 Dat ook biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt dient te zijn bij ontwikkelingen 
van zonneweiden.  

 Dat een enkele locatie binnen een kern ook geschikt kan zijn voor een ander functie 
zoals woningbouw. 

 Dat de raad in haar vergadering van 11 februari jl. een motie heeft aangenomen om 
aan de Spoorstraat in Ransdaal onderzoek te doen naar mogelijkheden van 
woningbouw. 

 Dat de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus Voerendaal bij Kasteel Cortenbach in 
Voerendaal haar schutterslokaal heeft. 

 Dat deze schutterij een belangrijke maatschappelijke functie heeft. 

 Dat een deel van zoekgebied 20 wellicht in het schootsveld van de schutterij ligt. 

 

Overwegende dat: 

 Een belangrijk argument van de inwoners van de gemeente Voerendaal bij het uiten 
van hun zorgen is dat de omgeving van hun dorpen veranderd doordat ze volledig 
omringd worden door een gesloten landschap als gevolg van ‘ingepakte’ 
zonneweides.  

 Van oudsher dit landschap op de hogere delen van Voerendaal bestaat uit een open 
landschap met verspreide landschapselementen.  

 Wij bij dit historisch beeld van open vlakten, landschapselementen in de vorm van 
kleine bosjes, graften en ingepakte fruitweides in ere willen houden. 

 Daarom niet willen dat dorpen het gevoel krijgen van volledig omsloten te worden 
door gesloten bosschages.  

 Ten aanzien van natuur inclusive zonneweiden er in Nederland verschillende 
initiatieven gestart zijn waarvoor certificaten zijn ontwikkeld zoals bijvoorbeeld 
N.I.S.P-certificering(Nature Inclusive Solar Parc). 



 Dat enerzijds de urgentie wordt gevoeld om haast te maken met duurzame 
energieopwekking en anderzijds het gevoel leeft om niet meer aan te leggen dan 
strikt noodzakelijk is. 

 Er een communicatie-opgave ligt waarom we nu dit geamendeerde RAK + Nadere 
Uitwerking vaststellen. 

 Dat bij de vaststelling van het RES ZL ruimte moet zijn voor een goede uitwisseling 
van standpunten. 

 Dat potentiele woningbouwlocaties zoals aan de Spoorstraat in Ransdaal in eerste 
instantie behouden dienen te worden als mogelijk plek voor woningbouw. 

 De Schutterij St. Sebastianus Voerendaal niet beperkt mag worden in haar 
activiteiten door zonneweides, net zo min als onze inwoners en recreanten daar ook 
geen last van ondervinden. 
 

Concluderende dat: 

 Wij daarom een spreiding van eventuele zonneweides/velden in het buitengebied 
essentieel vinden. 

 Dit in het huidig RAK + Nadere Uitwerking buiten de vereiste in acht te nemen 
afstand tussen zonneweiden, niet geregeld is.  

 Wij dit alsnog geregeld willen hebben. 

 Er geen combinaties van 5, 6a, 6b en 6c aangelegd kunnen worden. Maar 1 van 
deze gebieden.  

 Dit ook geldt voor de combinaties 7a, 7b, 7c. Maar 1 van deze gebieden. 

 Dit geldt ook voor de combinatie 10a, 10b, 10c, 10d. Maar 1 van deze gebieden. 

 En tot slot ook voor 11 en 12. Maar 1 van deze gebieden. 

 Dat om concrete invulling te geven aan de ambitie aan een goede landschappelijke, 
natuurlijke en biodiverse ontwikkeling in het RAK + Nadere uitwerking, in het beleid 
een eis om N.I.S.P. certificering moet worden opgenomen dan wel een vergelijkbare 
certificering. 

 Het zinvol is om een fasering aan te brengen in de te ontwikkelen hectares 
zonneweiden om daarmee ruimte te bieden aan mogelijk toekomstige alternatieven 
dan wel een eventuele neerwaartse bijstelling van de hectares in verband met het 
door ontwikkelen van bestaande technieken. 

 Dat deze fasering kan bestaan uit een fase van 20 hectare tot 2026 en 10 hectare in 
de periode 2026 – 2030. 

 Dat het zoekgebied 4 in zijn geheel geschrapt moet worden. 

 Dat in de regels van het RAK + Nadere uitwerking moet worden opgenomen dat bij 
de ontwikkeling van zoekgebied 20 rekening moet worden gehouden met het 
schootsveld van de Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal en dat deze geen nadeel 
mag ondervinden van de aanwezigheid van een zonneweide. 

 Er behoefte is aan uitleg bij een breed publiek en wij hierin samen met het college 
een verantwoordelijkheid zien dit op te pakken als gemeenteraad. 

 Dit mogelijk kan leiden tot bijstelling van ons RAK + Nadere Uitwerking. 

 We nu echter reeds alle benoemde punten willen waarborgen om de regie op dit 
onderwerp stevig in handen te houden. 

 

 

 



Besluit: 

In de nadere uitwerking een extra bepaling op te nemen die deze combinaties uitsluit. 
En het raadsbesluit hierop aan te passen door in het raadsbesluit op te nemen: 

 

De Nadere Uitwerking Gemeente Voerendaal wordt aangepast door in deze uitwerking 
op te nemen dat: 

 Er geen combinaties van 5, 6a, 6b en 6c aangelegd kunnen worden. Maar 1 van 
deze gebieden. 

 Dit ook geldt voor de combinaties 7a, 7b, 7c. Maar 1 van deze gebieden. 

 Dit geldt ook voor 10a, 10b, 10c, 10d. Maar 1 van deze gebieden. 

 En tot slot ook voor 11 en 12. Maar 1 van deze gebieden. 

 Er een fasering in de te ontwikkelen hectares zonneweiden wordt aangebracht. 
Namelijk 20 hectare in de periode tot 2026 en 10 hectare in de periode 2026 -2030. 

 Er door de ontwikkelaar van een zonneweide een N.I.S.P. certificering dan wel een 
vergelijkbare certificering, moet worden overlegd. 

 Bij de ontwikkeling van zoekgebied 20 rekening moet worden gehouden met het 

schootsveld van de Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal en dat deze geen nadeel 

mag ondervinden van de aanwezigheid van een zonneweide. 

 Dat een communicatieplan + uitvoering daarvan moet worden gemaakt voor 1 juni 

2021, waarmee onze inwoners in de gelegenheid worden gesteld om hun zorgen en 

vragen rond het RAK + Nadere Uitwerking te adresseren en hiermee 

onduidelijkheden worden weggenomen.  

 Bijstelling van het RAK + Nadere Uitwerking daarmee mogelijk gemaakt wordt en 

indien van toepassing het college dit via de gangbare weg ter aanvullende 

besluitvorming aan onze gemeenteraad aanbiedt. 

 Nu het geamendeerde RAK + Nadere Uitwerking vast te stellen (inclusief de 

geamendeerde kaart met zoekgebieden) om zo maximale regie te houden op dit 

onderwerp. 

 

Op de bijbehorende kaart waar de zoekgebieden worden aangegeven wordt de 
volgende aanpassing gedaan: 

 Zoekgebied 4 wordt in zijn geheel geschrapt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

PvdA Voerendaal  Democraten Voerendaal  CDA Voerendaal 

R. Stoffels    S.L.G. van Dinther   G.A.H. Delsing 


