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Beste heer Duijzer,

Op 7 oktober 2079 hebben wij uw principeverzoek ontvangen voor het realiseren van een
zonnepark op de locatie Kempenweg 90. In deze brief willen wij u hierover nader
informeren.

Het perceel Kempenweg 90, met een totale oppervlakte van ca. t ha, is gelegen in het
bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013' en heeft gedeeltelijk de bestemming 'Bedrijf'
(groot ca. 4,27 ha) en gedeeltelijk de bestemming 'Natuur' (groot ca. 4,38 ha). Een
gedeelte met een oppervlakte van ca. 1,85 ha ligt op grondgebied van de gemeente
Cranendonck.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan staat zonnepanelen toe binnen de bestemming 'Bedrijf'.
Wel geldt ingevolge het bestemmingsplan de restrictie dat maximaal B0 o/o van het
bouwvlak mag worden bebouwd. Hieraan kan mogelijk worden voldaan met de vrij te
houden ruimte tussen de zonnepanelen.
Ten aanzien van zonnepanelen heeft het Waterschap Limburg de gemeenten verder op
het volgende gewezen. Bij een zonnepark is er mogelijk sprake van extra verhard
oppervlak, dat heeldirect reageert op neerslag. Het is daarbij uiteraard sterk afhankelijk
van de opstelling van de zonnepanelen en de inrichting van het perceel of er bij hevige
neerslag (veel) water vanuit het zonnepanelenveld afstroomt. Het is daarbij niet
ondenkbeeldig, dat een aaneengesloten dek van zonnepanelen ertoe leidt dat nagenoeg
de gehele oppervlakte zich gaat gedragen als verhard oppervlak, waardoor er
wateroverlast kan ontstaan. Het Waterschap ziet een zonnepark dan ook als een verhard
oppervlak. Als uit een bouwplan blijkt dat alles ter plaatse infiltreert, derden geen
overlast hebben en er geen overtollig water rechtstreeks op een
oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd, is het aan de gemeente al dan niet in te
stemmen met het plan. Als er een lozing op oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt, is deze
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vergunning pliehtig. Het gaat hierbij om een verharde oppervlakte van ongeveer 15.000
vierkante meter.

Het bestemmingsplan staat zonnepanelen niet toe binnen de bestemming 'Natuur'.
Met het vaststellen van de Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2O25 zijn de
mogelijkheden om zonnepanelen te realiseren verruimd. Zo worden mogelijkheden
geboden om zonnepanelen te realiseren op open plekken, zoals oude stortplaatsen, lege
bedrijventerreinen, (agrarische) bouwblokken, braakliggende grond en overtollige
voetbalvelden. Binnen de bestemming 'Natuur' geldt deze mogelijkheid evenwel niet.

Provinciaal beleid
Het initiatief past binnen provinciaai beleid voor zover dit wordt gerealiseerd op het
bedrijventerrein. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een tijdelijke zonneladder
vastgesteld. In het collegeprogramma'Vernieuwend Verbinden'hebben Gedeputeerde
Staten afgesproken om een duurzaamheidsladder te ontwikkelen voor een zorgvuldige
ruimtelijke afweging bij de opwekking van duurzame energie.
De zonneladder uit de notitie'Ruimte voor de zon' kent 5 treden. Het provinciebestuur
stimuleert daarbij de ontwikkeling van zonne-energie in trede l tot en met 3.
Als eerste trede geldt de toepassing van zonnepanelen op daken en gevels van
gebouwen; omdat hieral sprake is van bebouwing zal het introduceren van
zonnepanelen op deze plekken doorgaans minder invloed hebben op de kenmerken of
identiteit van een gebied. Als tweede trede wordt het gebruik van (onbenutte) terreinen
in bebouwd gebied benoemd: hierbij kan het gaan om restruimten in het stedelijk
gebied, in kernen of op bedrijventerreinen.
Als derde trede worden gronden in het buitengebied met een andere primaire functie dan
landbouw of natuur benoemd: daar waar ook locaties in het landelijk gebied nodig zijn,
gaat ook hier de voorkeur uit naar het zoeken van slimme functiecombinaties op gronden
die een andere primaire functie hebben dan landbouw of natuur, zoals
watezulverlngsinstallaties, voormalige stortplaaLsen, bilutenwateren of bermen van
spoor- en autowegen.
Het initiatief sluit op grond van het voorgaande aan op beleid van de provincie en de
opgestelde zonneladder (trede 2).

Het initiatief past niet binnen provinciaal bclcid voor zover dit wordt gerealiseerd binnen
de bestemming'Natuur'.
In de zonneladder van de provincie worden ook uitsluitingsgebieden genoemd. Voor een
aantal gebieden, zoals waterwingebieden en Natura2OOO-gebieden, ligt het voor de hand
om gelet op de aanwezige waarden en/of belangen het realiseren van grondgebonden
zonneparken uit te sluiten. Dit zou verder ook van toepassing kunnen zijn voor gebieden
met u itzonderl ijke la ndschappel ijke waa rden.
Uit de situatietekening bij het principeverzoek blUkt dat een gedeelte van de gronden
met de bestemming 'Natuur' zijn gelegen brnnen een Natura2000-gebied. De overige
gronden hebben de bestemming 'Natuur' en hebben dus een uitzonderlijke
lanclschappelijke waarde. Ook op grond van de zonneladder van de provincie zijn
zonnepanelen binnen de bestemming 'Natuur' dus niet toegestaan.

Uiteraard kan de gemeente verder ook geen toestemming verlenen voor zonnepanelen
op grondgebied van de gemeente Cranendonck (groot 1,85 ha), waar op een
situatietekening bij het principeverzoek naar wordt verwezen.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marjo Beeren. Zij is van maandag tot
en met donderdag te bereiken via telefoonnummer (0495) 575 232 of via mail
m.beeren@weert.nl.
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