Aan: college van Burgemeester en wethouders
t.a.v. dhr. C.Thevis
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal
Ransdaal, datum 25 januari 2021
Betreft: zienswijze Nadere uitwerking gemeente Voerendaal van de aangepaste ontwerpBeleidsregel ‘PALET’ Regionaal afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking.
Zienswijze van coöperatie U.A. Ransdaal Voor Elkaar
Ransdaal Voor Elkaar heeft de volgende zienswijze inzake de zonnepaneelparken in
gemeente Voerendaal.
We begrijpen dat Voerendaal een bijdrage dient te leveren aan invulling van het
Klimaatakkoord van Parijs 2015 door opwekking van zonne-energie door middel van
zonnepanelen. Palet is dan ook een belangrijke regionale stap.
De aan te houden prioriteit van de Beleidsregels Nadere Uitwerking RAK voor plaatsing van
panelen volgens de Limburgse zonneladder (eerst daken, dan…?) onderschrijven we.
De notitie van Bureau Verbeek welke resulteert in de voorgestelde zoekkaart zonneweides
geeft een goed overzicht voor kleinschalige zonneweides en grootschalige exploitatie.
Voor Ransdaal gaat het om zes locaties, nl. 4. Spoorstraat, 5. Termoors, 6. Ransdalerveld,
15. Akerweg, 16. Karstraat zuid en 17. Karstraat noord. Door de aanwezigheid van een
elektriciteits-verdeelstation in Ransdaal is de directe omgeving hiervan aantrekkelijk gezien
de geringere kosten voor transport van de op te wekken elektriciteit.
Ransdaal Voor Elkaar onderschrijft dat de zonnevelden omzoomd dienen te worden met
brede groene randen zodat ze aan het zicht worden onttrokken en dat de ondergrond
grasland is.
Naar onze zienswijze dient bij realisatie van een zonnepaneel-park op de grond (vnl.
landbouwgrond) het volgende beleid gehanteerd te worden.
1. Een burgercoöperatie (bv. Energiecoöperatie de Omslag of een nog op te richten
burgercoöperatie) voorrang te verlenen boven commerciële exploitatie. Het streven
naar 50 % burgercoöperaties in de exploitatie onderschrijven we.
2. Bij realisatie van een zonneweide aan de Spoorstraat ruimte te reserveren voor de
grootschalige feestlocatie t.b.v Ranzelfestival.
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3. Bij commerciële exploitatie is het wenselijk dat een deel van de opbrengst naar de
algemene middelen van de gemeente gaat. Voorkomen moet worden dat de
zonneweide in buitenlandse handen komt.
4. Onze wens is om direct betrokkenen, burgers van ons dorp, ook te laten delen in de
opbrengsten van de grootschalige commerciële exploitatie.
5. Verdeling van opbrengsten via de algemene middelen vindt plaats naar rato van het
aantal inwoners van naastgelegen kernen. Deze kernen besteden de toegekende
gelden aan een jaarlijks vast te stellen door burgers te bepalen doel als ware het een
burgerbegroting, zodat de gehele kern hiervan voordeel heeft. Bij de verdeling van
de opbrengst dient het aantal inwoners van de naastgelegen kern als uitgangspunt
alsmede de mate van overlast/nabijheid.
6. Ransdaal Voor Elkaar is bereid het beheer van deze burgerbegroting in de kern
Ransdaal op zich te nemen.
We hopen met deze zienswijze bij te dragen aan een goed draagvlak voor realisatie van
duurzame energieopwekking door zonneweides in onze gemeente.
Bestuur Coöperatie Ransdaal Voor Elkaar
Karin Dormans en Bertille Soogelee
Ransdalerstraat 51
63 11 AW Ransdaal
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