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Onderwerp: Vragen Weert Lokaal tav experimenten zonneweides  

 

Dag Madeleine, 

 

De fractie van Weert Lokaal heeft bij het agendapunt experimenten zonneweides de volgende 

vragen: 

 

1. Waarom wordt er expliciet gesproken over experimenten op de oude stort? 

2. Wordt hiermee de stort aan de Diesterbaan bedoeld? 

3. Als dat niet zo is hoe is de oude stort dan nu in gebruik en hoe staat deze omschreven in het 

bestemmingsplan? 

4. Indien bij gebruik van een bestaand agrarisch bouwblok toegestaan wordt dat er zonnepanelen op 

geplaatst worden verliest het bouwblok zijn bestemming bij een volgende bestemmingplanwijziging 

(of omgevingsplan). Waarom is dat en is dit ook zo indien op een stal zonnepanelen gelegd worden? 

5. Wat is het verschil tussen een (agrarisch)bouwblok en een (agrarisch)bouwkavel . 

6. Kunnen de zonneweides in het buitengebied ook ontwikkeld worden met een tijdelijke ontheffing 

van het bestemmingsplan? (Vergelijk met onderbrengen arbeidsmigranten op industrieterreinen). 

7. Het experiment is begrenst met 30 ha. Kan dat op gaan in een experiment of in meerdere 

experimenten? Hoeveel experimenten. 

8. Hoe lang is de looptijd van dit experiment? En wat gebeurt er met de projecten indien voordat de 

experimenten afgeschreven zijn met de projecten/benamingen in het bestemmingsplan? 

9. Bij hoofdstuk 6 wordt een verhoudingsformule opgevoerd. Daarin worden de zonnepanelen die op 

daken van stallen gelegd worden meegerekend als zijn deze niet gelegd in het buitengebied. Wordt 

daarmee in gebieden niet zijnde het buitengebied de inspanning tot het leggen van zonnepanelen 

niet ingeleverd ten nadele van het buitengebied? Waartoe worden de panelen gerekend die gelegd 

zijn op een bouwblok wat is gebleven na een sloop van een stal? 

10. Hoe is de verhouding gelegde zonnepanelen in het buitengebied en de rest van Weert nu. 

11. U zet met dit plan erg in op coöperaties als deelnemers in zonneweides. Is dat in deze terecht? 

Worden hier kleine initiatieven van particulieren/ondernemers in het buitengebied niet op een 

achterstand gezet. 

12. Het zonnepark in Altweerterheide is door een coöperatie opzet en is inmiddels in exploitatie. De 

omwonenden hebben daar (in tegenstelling tot wat bij windparken het geval is ) geen enkele 

compensatie gekregen voor het uitzicht op het zonnepark. Wordt dat bij de komende zonneparken 

anders? Zou het zonnepark in Altweerterheide in aanmerking komen voor een experimentele 

vergunning?  

13. Worden bij de bouw van stallen ook hemelwaterafvoer rapporten vereist? Zo nee wat is het 

verschil tussen hemelwaterafvoer van een dak van een stal en van zonnepanelen die op een 

bouwblok staan waar eerst een stal stond op op een weiland? 

14. Initiatiefnemers meten een certificaat van oorsprong verhandelen. Is dit een reële eis voor een 

klein van een particulier? 

 

 

 

Verstuurd door Henk van de Loo 

 


