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ABDISSENBOSCH

Omwonenden:
zonnepark is oké

LANDGRAAF
DOOR MARCEL DE VEEN

De omwonenden zijn positief
over het zonnepark in
Abdissenbosch. Wel willen ze
bij de uitvoering van het project
betrokken worden.
De gemeenteraad van Landgraaf
neemt morgen een besluit over een
eerste versie van de omgevingsvergunning voor het zonnepark. Als de
politiek positief is, kan de gemeente
verder gaan met de definitieve plannen om bij het zogenaamde Kreupelbusch 30.000 zonnepanelen de
plaatsen.
Het Landgraafse college presenteerde vorig jaar de plannen voor
het energiepark, dat voorziet in een
zonnepark en drie windmolens. Samen zijn die goed voor de energievoorziening van negenduizend
huishoudens.
De gemeente heeft de direct omwonenden vanaf het eerste moment bij
de plannen betrokken. Een groep
geïnteresseerde burgers heeft de
meedenkgroep Abdissenbosch opgericht, die regelmatig met het college van gedachten wisselt.
De meedenkgroep heeft bij de gemeente een zienswijze over het zonnepark ingediend, die morgen aan
de orde komt, zegt voorzitter Ton

Ancion. „We kunnen ons vinden in
het plan en de mogelijkheden die we
krijgen om actief invloed uit te oefenen.” Ancion stelt wel voorwaarden. Zo moeten bij de aanleg van de
zonnepanelen de aanwezige natuurwaarden en biotopen behouden blijven en een upgrading krijgen. Ook bij de beplanting en de inrichting van de omgeving krijgen de
omwonenden een stem. „Verder
willen we dat het gebied toegankelijk blijft voor iedereen. Informatieborden moeten wandelaars inlichten welke natuur aanwezig is. Zo
zorg je voor een stukje educatie.”
Bodemzorg Limburg is het bedrijf
dat het zonnepark gaat aanleggen.
Ter compensatie krijgen de mensen
die in de buurt wonen samen een bedrag van maximaal 125.000 euro.
Ancion: „Die 125.000 euro hadden
we kunnen inzetten ter financiële
compensatie van de omwonenden.
Aangezien het om zo’n 2000 gezinnen, zou dat uiteindelijk om enkele
tientjes gaan. De meedenkgroep wil
liever dat het geld gebruikt wordt
om de natuurwaarden overeind te
houden.” Ancion zegt, dat ook bekeken wordt om in het gebied bijenkasten te plaatsen.
De voorzitter is minder enthousiast
over de bouw van de drie windmolens. De procedure daarvoor wordt
in de loop van dit jaar opgestart.

