Persbericht en aanvullende informatie (28 febr. 2019)

Vergunning zonnepark Abdissenbosch verleend
De gemeenteraad van Landgraaf heeft woensdag 27 februari 2019 definitief ingestemd met
de ontwikkeling van het zonnepark op de voormalige stortplaats, het Kreupelbusch, in
Abdissenbosch. Dit betekent dat de vergunning voor het zonnepark definitief verleend kan
worden. Deze vergunning geldt alleen voor het zonnepark. Het initiatief om naast het
zonnepark ook drie windturbines te plaatsen, is nog in de onderzoeksfase. Initiatiefnemer
Bodemzorg Limburg zal, nadat zij de vergunning begin maart hebben ontvangen, subsidie
voor het zonnepark aanvragen bij het Rijk.
Grootste zonnepark van Limburg
Bodemzorg gaat op het voormalige stort 30.000 zonnepanelen installeren. Op dit moment is
het zonnepark daarmee het grootste van Limburg. De voormalige stortlocatie is ca. 45
hectare groot. Daarvan wordt 12 hectare gebruikt voor het inrichten van het zonnepark en
op 7 hectare komen daadwerkelijk zonnepanelen.
Natuurwaarde
De locatie van het zonnepark is aangeduid als een goudgroene natuurzone in het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL). Bodemzorg, de provincie Limburg en de gemeente hebben in
onderling overleg een plan gemaakt dat ervoor zorgt dat het zonnepark zodanig wordt
ingericht dat deze natuurwaarde niet alleen wordt behouden, maar zelfs verbeterd.
Het behouden en verbeteren van de natuurwaarde gebeurt op de volgende manieren:


door de opstelling van het zonnepanelen, waarbij minimaal 4 meter brede stroken tussen
de panelen worden afgewisseld met tussenstroken van 8 meter en 15 meter;



er is ruimte tussen de zonnepanelen om regenwater door te laten;



men waarborgt dat tijdens alle seizoenen voldoende direct zonlicht het maaiveld bereikt
(aangetoond met een zon-/schaduwstudie);



door de inrichting van het terrein: met name de aanleg van droog schraalland en ruigte
die bijdragen aan het creëren van nieuwe leefomgeving voor diersoorten. In de huidige
situatie is de locatie namelijk niet of nauwelijks geschikt voor bepaalde soorten.

Ook zijn inrichtingsmaatregelen bedacht om de ontwikkeling van diersoorten (zoals de
zeldzame gladde slang) verder te stimuleren.
De ‘schakelfunctie’ tussen Brunssummerheide en Teverener Heide blijft ook overeind.
Daarvoor wordt in het kader van een ander project een ecoduct aangelegd over de
Europaweg-Noord, waardoor diersoorten zich vrij kunnen bewegen.
Meedenkgroep Abdissenbosch
De Meedenkgroep Abdissenbosch bestaat uit een groep geïnteresseerde inwoners die zijn
uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van het zonnepark. De groep is blij met

de mogelijkheid om mee te denken bij de invulling van het zonnepark en tevens met de
ondersteuning die vanuit gemeente, provincie en Bodemzorg is verleend.
In het begin waren er zorgen over de blijvende toegankelijkheid van het gebied en de
aantasting van natuur ter plaatse. De zorgvuldige benadering van Bodemzorg, de uitgebreide
rapporten van Arcadis (onderzoeksbureau ingehuurd door Bodemzorg) en de
randvoorwaarden die worden gesteld door de gemeente en de provincie hebben veel van
deze zorgen weggenomen.
Tijdens de overleggen van de groep is in eerste instantie onderzocht of omwonenden in
financiële zin konden mee profiteren van het plan. Dat bleek zeer beperkt. Toch wilde de
meedenkgroep iets realiseren voor de omgeving. Binnen de groep is dan ook geconcludeerd
dat een extra plus voor de natuur in dit gebied ook tegemoet zou komen aan de realisatie
van draagvlak in de omgeving. Die extra plus zou kunnen bestaan uit:


extra upgrading natuurwaarden met behoud van nu al aanwezige biotopen;



leden uit de meedenkgroep denken mee over de verdere inrichting van het gebied;



er wordt gezocht naar een aantal vrijwilligers die zich mede verantwoordelijk gaan
voelen voor dit gebied en daadwerkelijk ook de schop ter hand willen nemen;



Bodemzorg levert een financiële bijdrage en een professionele kracht om
bovenstaande te ondersteunen;



er wordt zorg gedragen voor een blijvende toegankelijkheid van het gebied en
mogelijk uitgebreid met informatieborden met betrekking tot natuur en
duurzaamheid;



verder wordt gekeken of het plaatsen van bijenkasten van toegevoegde waarde kan
zijn en het gebied met zijn informatie ook gebruikt kan worden voor educatieve
doeleinden.

In samenwerking met Bodemzorg, de meedenkgroep en de gemeente Landgraaf zal de extra
plus de komende maanden verder uitgewerkt worden.

