Zonneparken
SPA beschouwt zonneparken op braakliggende terreinen en landbouwgronden als grootschalige, industriële
opwekking van energie vergelijkbaar met kolen- of gascentrales m.a.w. de productie gebeurt op
bedrijventerreinen. Op zichzelf is SPA voorstander van deze vorm van duurzame energie maar dan moet dat
wel gebeuren op plekken waar er voldoende ruimte is. Die ruimte is in Sittard-Geleen gewoon niet. Dit stukje
Nederland is dermate dicht bevolkt dat er prioriteit aan het grondgebruik moet worden gegeven dat het welzijn
van de bevolking bevordert. Alleen Amsterdam en Rotterdam hebben meer bedrijventerrein dan SittardGeleen. Venlo heeft momenteel bijna evenveel als Sittard-Geleen maar is veel groter, heeft veel meer bos- en
natuurgebied (Venlo 20%; Sittard-Geleen 5%), heeft industrie die veel minder vervuilt en nog veel ruimte op
de bedrijventerreinen. SPA wil geen uitbreiding van bedrijventerreinen meer in Sittard-Geleen en dus ook
geen extra zonneparken.
Op 7 mei 2021 besloot de raad om een VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) af te geven voor de bouw
van een zonneweide van ruim 2 ha (circa 10000 zonnepanelen; 3,5 MW) op Holtum-Noord omdat deze
zonneweide op een van de laatste voor logistiek beschikbare percelen in strijd was met het bestemmingsplan.
SPA wees er niet alleen op dat de gemeente nog geen beleid voor zonneparken had maar dat deze wijze van
benutting van het perceel inhield dat er een einde zou komen aan uitbreiding van logistiek want ‘vol is vol’.
Ook op 7 mei 2020 werd een VVGB voor de bouw van 27 appartementen aan de Rijksweg-Noord Sittard
verworpen. Vergelijkbare plannen waren sinds 1999 al meerdere keren ingediend en verworpen door diverse
colleges. SPA bracht dit boven water en wist de raad te overtuigen dat het bouwen van een zonnepark bij de
entree van station Sittard een precedent schept voor andere projectontwikkelaars omdat elders binnenstedelijk
in de gemeente ook te doen. SPA gaf aan dat de raad eerst beleid t.a.v. zonneparken moet maken.
Dat nieuwe beleid genaamd ‘Afwegingskader en zoekgebieden opwek zonne- en windenergie Sittard-Geleen’
werd op 25 maart 2021 door de raad goedgekeurd. Dat beleid behelst dat zonneparken niet binnen de
bebouwde kom mogen worden aangelegd, iets waarmee SPA natuurlijk heel blij mee is. Waar SPA niet mee
kan instemmen is dat het college in datzelfde raadsvoorstel ook opnam dat de gemeente tot 2030 vanwege de
RES zonneweiden op landbouwgronden van de stad-landzones met zonnepanelen zou aanleggen. SPA vroeg
in de raad expliciet naar het aantal ha maar het college kon dat niet aangeven. Er werd dus een besluit
genomen waarvan zowel het college als de raad de impact op het grondgebruik niet wist!
SPA heeft geen bezwaar tegen het volleggen van verharde terreinen (parkeerterreinen, wegen …) met
zonnepanelen mits de wijze waarop dat gebeurt ervoor zorgt dat omwonenden geen blijvende hinder
ondervinden maar SPA is tegenstander om de uitloopgebieden die de stad-landzones rondom kernen vormen
te verkwanselen door die vol te leggen met zonnepanelen want dat komt het welzijn van de mensen niet ten
goede.

