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Stichting Natuurlijk Geuldal pleit voor het open houden van het landschap. Daarin is 
geen plaats voor zonneweides. Boven een uitzicht vanaf Colmont. Afbeelding: Rob 
Oostwegel. 

Voerendaal moet geen locaties in het buitengebied gaan aanwijzen voor 
zonneweides. Dat staat in een brief aan de gemeente die door Stichting 
Natuurlijk Geuldal en een groep bezorgde inwoners van meerdere kernen is 
verstuurd. De indieners van de brief wijzen op juridische risico’s en het gevaar 
dat grondprijzen omhoogschieten als de gemeente nu al potentiële plekken 
benoemt. 

De bij de brief aangesloten inwoners komen uit Ransdaal, Winthagen, Termaar, 
Fromberg en Elkenrade. 

De gemeente Voerendaal heeft in kaart laten brengen op welke plekken in het 
buitengebied zonneweides aangelegd kunnen worden. Het Maastrichtse Bureau 
Verbeek heeft 23 locaties als geschikt aangeduid. Maximaal dertig hectare aan 
zonneweides zou ontwikkeld kunnen worden. Commissie en raad gaan zich daar 
binnen enkele weken over buigen. 

 



Gevaarlijk 

„We zijn vanzelfsprekend niet tegen duurzame energie”, stelt voorzitter Peter Visser 
van Stichting Natuurlijk Geuldal. „Maar het Nationaal Landschap Zuid-Limburg moet 
open blijven. Los van of het wel of geen natuurwaarde heeft. En de manier waarop 
dit wordt aangepakt is gevaarlijk.” 

Lees ook: Onderzoek naar opwekking zonne-energie in gemeente Voerendaal 
levert 23 mogelijke locaties op 

Volgens Visser moet de raad geen voorkeursgebieden aanwijzen. „Anders komt er 
dadelijk een ondernemer die zonnecellen wil neerleggen en gaat die rechten 
ontlenen aan de kaart. Je moet uitkijken dat er geen juridisch probleem ontstaat. Dan 
kun je niet meer terug. Of het moet heel duidelijk zijn dat geen enkel recht aan dit 
besluit ontleend kan worden.” 

 
Zonneweides worden in verschillende hoogtes aangelegd. Foto: De Limburger 

Visser zegt dat het aanwijzen van voorkeursgebieden ook een prijsopdrijvende 
kracht heeft. „Dat hebben ze in Venlo gezien met windmolens. Eigenaren verkopen 
hun grond voor hogere prijzen als ze weten dat daar ontwikkelingen komen.” 

Lees ook: Energiepark Landgraaf na protesten van de baan: ‘We gaan de 
mensen geen zonneweide door de strot duwen’ 

Waar Natuurlijk Geuldal en de groep inwoners op hopen is dat gewacht wordt op 
nieuwe landelijke regels. „Ga kijken op plekken waar het opwekken van zonne-

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210217_95608127
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210217_95608127
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210223_94857918
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210223_94857918


energie geen probleem is. Kijk naar industriegebieden, maar doe het niet in ons 
landschap.” 

Onderzoek 

De gemeente moet volgens de groep inwoners gedegen onderzoek doen naar 
‘gevolgen en risico’s voor landschap, natuur en omgeving.’ Volgens het college wordt 
al rekening gehouden met het landschap. Dat staat in een voorstel aan commissie en 
raad omschreven. 

‘Het buitengebied van Voerendaal ligt in het Heuvelland. Dit is een bijzonder en uniek 
gebied. Het reliëf, groen karakter, cultuurhistorisch erfgoed en contrast tussen open 
en gesloten landschap mag niet worden aangetast.’ 

Grens 

Door het opnemen van een maximum te ontwikkelen aantal hectaren zonneweiden is 
volgens burgemeester en wethouders ook een grens gesteld aan de ontwikkeling 
van grootschalige opwekking van energie, zo staat in het voorstel. 

‘Het ontstaan van duurzame energieprojecten op ongewenste locaties kan straks 
juist worden gestuurd. Verder is in de regels de eis gesteld dat de initiatiefnemer 
samen met de omgeving een plan opstelt. Daarin moet beschreven zijn dát en hoe 
de omgeving profiteert.’ 

 


