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Zonneweide Lanakerveld
Geen landbouwgrond opofferen voor zonnepanelen

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 11 december 2018,
Behandelende het raadsvoorstel zonneweide Lanakerveld,
Constaterende dat:
Belang van landbouwgrond
 de gemeente het plan heeft om op de landbouwgrond in het Lanakerveld een zonnepanelenveld van ca 32
ha aan te leggen;
 meer dan 7000 jaar onafgebroken landbouw wordt bedreven op zeer vruchtbare lössgrond en daarmee een
belangwekkende status verdient;
 Limburg gezegend is met kostbare lössgrond terwijl elders in het land sprake is van schrale zandgrond;
 de geteelde producten in de behoefte voorzien van circa 15.000 Maastrichtse gezinnen en gerenommeerde
horecabedrijven in de stad;
 de Limburgse Landbouw en Teeltbedrijven dit standpunt delen en zij aangeven dat de landbouwgrond hard
nodig is om de landbouw in Nederland op peil te houden;
 LTT aangeeft dat de kwaliteit en structuur van landbouwgrond sterk achteruit gaat door aanleg
zonnepanelenvelden en de grond zal inklinken en voor wateroverlast gaat zorgen;
 LTT aangeeft dat landbouwgrond onder druk komt te staan en met de Provincie is afgesproken om zuinig om
te gaan met landbouwgrond;
 in het klimaatverdrag van Parijs staat dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag
brengen;
 Europese wetgeving aangeeft dat het verboden is om vruchtbare landbouwgrond te ontrekken t.b.v.
zonnepanelen;
 In Duitsland het verboden is om landbouwgrond aan te wenden voor zonneweiden, vanwege het belang van
landbouwgrond;
 landbouwgrond zorgt voor aanmaak organische stof, biodiversiteit, zorgt voor waterbergend vermogen
tegengaan van erosie en de gewassen op grote schaal C02 uit de lucht halen;
Nadelige gevolgen
 deze producten van elders aangevoerd moeten worden, met een veel grotere belasting van het milieu dan
nu het geval is, terwijl de gemeente deze nu juist wil terugdringen in haar streven naar klimaatneutraliteit;
 bij de aanwending van het Lanakerveld het huidige potentieel aan neutralisering van CO2 door gewassen
(m.n. de suikerbietenteelt) voor een groot deel verloren gaat;
 grootschalige aanleg zonneweiden voor afname van landbouwgrond zorgt terwijl de bevolking afhankelijk is
van landbouwproducten;
 zonnepanelen ervoor zorgen dat de grond gaat inklinken omdat de afwatering belemmerd wordt, de grond
verschraalt vanwege gebrek aan licht en zon, de kwaliteit van de Lössgrond verloren gaat;
 het voortbestaan van de laatst overgebleven levensbestendige boerenbedrijven, met opvolging, ernstig in
gevaar komt door de onttrekking van een groot deel van het landbouwarsenaal, waardoor hoogwaardige
arbeid verloren gaat;




de boeren die hun werkmethodes ecologisch verantwoord uitoefenen en de natuurwaarden van het
Lanakerveld versterken, in grote problemen komen;
Oud Caberg wordt gestraft met de teloorgang van de typische agrarische sfeer behorende bij een
boerendorp en het boerenleven;

Alternatieven
 zonnepanelen echter ook op daken en braakliggende terreinen kunnen worden gelegd zodat dat vruchtbare
schaarse landbouwgrond hier niet voor aangewend hoeft te worden;
 een goed voorbeeld het vervuilde Belvedère-stort is, waarop 40.000 zonnepanelen zullen worden gelegd;
 Emec heeft berekend dat er daken en braakliggend terrein in Maastricht goed is voor 3 x de oppervlakte van
het Lanakerveld, maar dat er onvoldoende inspanningen zijn geleverd;
 kleinschalige winning door middel van zonnepanelen op daken een beproefd procedé is, waarbij de
opgewekte stroom ter plekke kan worden gebruikt of toegevoegd aan het net zonder grote infrastructurele
werken, zoals zware kabels onder wegen en de Maas door;
 Maastricht nog lang niet het enorme potentieel aan daken, zowel particulier als in gemeentelijk bezit, en
terreinen (denk aan het Tregaterrein en Zinkwitterein), en de mogelijkheid van andere ongebruikte
(bedrijfs)terreinen en overheidsgebouwen enz. nauwelijks heeft benut;
 een gedeelte van de energie naar de overkant van de Maas moet worden gebracht, via bekabeling en het
dus logischer is het braakliggende in Tregaterrein of andere terreinen in oost hiervoor aan te wenden;
Overwegende dat:
 gemeente een zonnepanelenveld wilt aanleggen op vruchtbare en schaarse landbouwgrond vanwege het
streven naar klimaatneutraliteit;
 we voorstander zijn van duurzaam opgewekte energie, maar niet ten koste van vruchtbare schaarse
landbouwgrond;
 voortschrijdende inzicht leidt tot het behoud van vruchtbare landbouwgrond en het beter is om aan de slag
te gaan met alternatieve terreinen (publiek als particulier) door o.a. met grondeigenaren te onderhandelen;
 Er voldoende alternatieve terreinen liggen welke mogelijkheden nog niet zijn benut;
 de eigenaren van het Tregaterrein en het Zinkwitterrein aangeven niet door de gemeente zijn benaderd
m.b.t. de mogelijkheid van aanleg zonneweides maar wel bereid zijn dit alternatief te bespreken;
 de gemeente veel milieuwinst kan behalen door op korte termijn zoveel mogelijk stadsdaken te benutten
voor dit doel;
Draagt het college op:
1. om in gesprek te gaan met eigenaren van het Tregaterrein en het Zinkwitterrein over de mogelijkheden
m.b.t. de aanleg van een zonneweide en aan de hand van deze gesprekken keuzes aan de raad voor te
leggen;
2. andere braakliggende (bedrijfs)terreinen te onderzoeken (in eigendom van de
gemeente/provincie/particulier), en in onderhandeling te treden met de eigenaren;
3. de mogelijkheid van zonnepanelen op daken (bedrijfsterreinen/particuliere huizen) veel meer te
benutten/stimuleren, ook in samenwerking met de provincie;
4. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken keuzes aan de raad voor te leggen en ondertussen de
besluitvorming omtrent Lanakerveld in de wachtstand te zetten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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