
 
 
College van B&W Gemeente Landgraaf  
T.a.v. de voorzitter van de Raad  
Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf 
 

Datum: 2 februari 2022 
 
Betreft: Schriftelijke Vragen VVD Landgraaf zonnepanelenpark Haesdal 
 

Geacht College/ Geachte portefeuillehouder, 

Via een artikel in de Limburger vernamen wij van het initiatief van aardbeienteler Van Laar 
om in het gebied Haesdal bij de wijk De Kakert een zonnepanelenpark aan te leggen ter 
grootte van 18 voetbalvelden. 

Wij hebben echter ook vernomen in een artikel in de Limburger op 01-02-2022 jl. dat zowel 
de stichting Het Groene Lint uit Landgraaf als bewoners van de wijk De Kakert ernstige 
bedenkingen en bezwaren hebben om in dit groene buitengebied met cultuurhistorische 
waarde zo’n massaal zonnepanelenpark aan te leggen. 

VVD Landgraaf is voorstander van het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen om bij 
te dragen aan onze gezamelijke duurzaamheidsopgave, maar niet in groene buitengebieden 
of uitloopgebieden van onze inwoners, maar op daken van woningen, overheidsgebouwen 
en bedrijfspanden. 

Naar onze mening zijn de bedenkingen van stichting Het Groene Lint en van de bewoners 
uit de wijk De Kakert belangrijk om serieus te nemen, aangezien het hier gaat om een 
karakteristieke zichtlocatie met cultuurhistorische waarde en een belangrijk uitloopgebied 
voor de lokale bevolking met ecologische waarde voor flora en fauna. 

We willen de portefeuillehouder ook behoeden voor een nieuw Akerweide-scenario, waar 
initieel ook een zonnepanelenpark gepland was, maar waar uiteindelijk de stekker uit het 
project moest worden getrokken na georganiseerd verzet van omwonenden en diverse 
politieke partijen, waaronder de VVD. 

Vandaar dat de VVD Landgraaf fractie momenteel de volgende vragen heeft voor de 
portefeuillehouder, conform artikel 41 van het Regelement van Orde: 

1) Is de portefeuillehouder op de hoogte van de bezwaren van stichting Het Groene Lint 
en de bewoners van de wijk De Kakert? 

2) Hoe kijkt de portefeuillehouder op dit moment aan tegen de bezwaren die momenteel 
zijn geuit in de krant? 

3) Mocht het initiatief van Van Laar officieel worden ingediend, is de portefeuillehouder 
dan voornemens op korte termijn met deze groepen om tafel te gaan om hun 
bezwaren nader te bespreken? 



 

4) Hoe wordt het draagvlak voor de plannen van aarbeienteler Van Laar bepaald? 

5) Wanneer verwacht de portefeuillehouder hierover uitkomst te kunnen geven? 

6) Wat zijn dan de eventuele vervolgstappen mocht dit plan toch doorgezet worden? 

7) Op welke wijze gaat de portefeuillehouder, eventueel met zijn collega 
portefeuillehouder economie, mee denken met de aardbeienteller om alternatieve 
invullingen te vinden om zijn bedrijfseconomische doelen te behalen? 

 

Wij zien de antwoorden op bovenstaande vragen met interesse tegemoet. 

Met collegiale groet, namens de VVD Landgraaf fractie, 

Lucas Baggerman 

Fractievoorzitter VVD Landgraaf. 


