Zonnepanelen
In Melderslo zijn plannen voor een groot zonnepark op een veld net buiten het dorp

1 Heb jij thuis zonnepanelen?
80%

(n=521)

72%

70%
60%
50%
40%
28%

30%
20%
10%

0%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting
Nee 














Heb ze niet nodig!
Huis heeft geen goede zonligging en door de vorm van de kap ook onvoldoende ruimte
Ik heb een heel oud huis en de huidige zonnepanelen zijn echt niet mooi, overal randen
die niet passen (boven, onder en rondom dakramen.
Bij ons moeten de panelen aan de voorkant (doorgaande weg) en dat tast heel erg het
dorpsgezicht aan.
Als er zonnepanelen komen die net op echte dakpannen lijken en mooi aansluiten over het
GEHELE dak, pak ik ze, en tot zo lang moet ik helaas wachten.
Niet te betalen
Nog niet, in de toekomst wil ik er wel.
Nog niet, zijn ons aan het oriënteren en verwacht binnen een half jaar wel zonnepanelen
te hebben
Nog niet. Wij wachten op de gemeente over het verkrijgen van een speciale lening
hiervoor.
Past niet in mijn budget
Slecht te plaatsen.
Tot nu toe kon ik het niet betalen
Tussenwoning. Nauwelijks rendement.
Wij hadden er wel willen hebben maar het rendement is minimaal omdat er grote bomen
voor het huis staan
Wij verbruiken zo weinig dat het de kosten niet dekt.
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘Elk stuk landbouwgrond is geschikt voor een zonnepark’
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Kijk eens naar Duitsland
Of een ondernemer groente op het veld zet of zonnepanelen. Daar is hij
ondernemer voor. Hij wil geld verdienen mat dat stuk grond.

Mee eens





Als het slechte landbouwgrond is het prima voor zonnepanelen.
Als het volgens de uitbater kan.
Door de huidige technieken is de historische onmisbaarheid van "goede grond" voor
de voedselvoorziening verdwenen.
Groter gebied dan dakpannen.
Ligt uiteraard aan de ligging
Mits het stuk grond niet gebruikt word voor landbouw doeleinden.
Op elk stuk landbouwgrond kun je bijna zonnepanelen zetten, tenzij er geen zonlicht
op valt. De vraag of je dat beleidsmatig moet doen is een andere. Ik denk dat het
niet verkeerd is dat zonnepanelen bij voorkeur staan op plekken waar meervoudig
grondgebruik bijaan de orde is. Ik denk dan op daken, aan gronden die in de
toekomst de natuurfunctie verkrijgen, aan gronden die een functie hebben voor
waterbuffering, aan gunstig gelegen (voor de zon) geluidschermen enz.
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Als een landbouwer grond beschikbaar stelt prima Zoniet dan pech gehad. ik vind
niet dat je iemand kunt verplichten.
Eigenaar moeten kijken wat voor hem het meeste opbrengt
Je komt al een heel eind als het gezeur over groene energie eens stopt. Iedereen wil
het maar nergens mag het. Het kan niet allemaal op zee. En waarom zijn zo weinig
daken van boerenschuren uitgerust met panelen????
Natuurlijk is elk stuk geschikt. Waarom niet. Een betere vraag is of we moeten willen
dat kostbare landbouwgrond hiervoor wordt gebruikt. Het antwoord op deze vraag
kan alleen gegeven worden als er in een regio goed uitgewerkt, gedragen beleid is
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rondom de bestemming van alle landbouwgronden. Waarvoor zijn ze het hardste
nodig? Hoe voorkomen we dat opbrengsten eenzijdig in de zakken van een paar
slimme ondernemers komen? Waar is de gemeenschap het meest mee gediend? Als
zo'n beleid ontbreekt en er wordt ad hoc gehandeld gaat het zeker fout.
Vele stukken zijn geschikt, maar elk? Ik kan me voorstellen dat het op bepaalde
plekken lastig is of problemen geeft voor de omringende stukken (hoe is het
geregeld met de waterafvoer of zo) Maar dat er stukken ingevuld worden met een
zonnepark zou mij niks uitmaken.
‘Elk stuk landbouwgrond is geschikt voor een zonnepark’ is natuurlijk grote onzin.
De grond die ons mensen voedt, ga je niet verkwanselen in ruil voor energie.. Als je
al iets met zonne-energie wil doen, probeer dan zoveel mogelijk huizen te voorzien
van zonnepanelen. Maak gebruik van aardwarmte. of gebruiken stuwen en sluizen
in de Maas om energie op te weken.
Alle grote daken zijn geschikt.
Daken van fabrieken en hoge gebouwen wel
Dat moet per per perceel bekeken worden. Mogelijk is er op oude industrieterreinen ook plek te vinden.
Eerst de daken enz maar eens gebruiken. Landbouwgrond is nog hard genoeg nodig
Er is meer dan genoeg plek op daken van kerken en industriegebouwen.
Er moet landbouwgrond overblijven voor landbouw. Daarnaast is het voor de
uitstraling van een gebied niet altijd goed om een groot zonnepark neer te leggen.
Er moet ook landbouwgrond blijven, het idee om de zonnepanelen op daken van
bedrijven enz. te plaatsen vind ik een heel goed idee. Kan b.v. ook op het
gemeentehuis, sporthal enz. Om af en toe landbouwgrond te gebruiken vind ik
prima.
Er zijn meer dan genoeg alternatieven die eerst onderzocht moeten worden zoals
daken, bermen langs snelwegen en rails enz.
Inwoners zijn voorstanders van het gebruiken van daken voor zonnepanelen, maar
dat is minder makkelijk (gefragmenteerd) en duurder, dus als de investeerder
daardoor besluit minder panelen te plaatsen dan is dat minder gunstig voor het
klimaat. Ik zou wel bekijken of er mogelijk percelen zijn die minder geschikt zijn voor
landbouw (vervuiling, totaal uitgeput) en die als eerst kiezen voor zonnepanelen.
Wellicht komen ook gote parkeerplaatsen in aanmerking (bv van interchalet)
middels een soort dak constructie? Minder opwarming (parkeerplaatsen worden
heet) is dan een voordeel.
Het zou mooi zijn als Horst de zonnepanelengemeente wordt!
Kijk eens naar de (platte) daken van het ons omringende industrie gebied, daar kun
je duizenden zonnepanelen opzetten. simpele vraag: waarom worden die
oppervlakten hiervoor niet gebruikt i.p.v. onze kostbare land, bos en tuinbouwgrand
hiervoor te gebruiken.
Landbouw niet vergeten. Misschien beter andere gronden zoeken
Leg het zonnepark tussen de bossen,kunnen de dieren daar onder grazen!!!!!!
Maar de politiek (en vooral het CDA en de LLTB) moeten niet te star vasthouden aan
landbouwgrond. De uitdaging, waar we voor staan in de energietransitie is enorm.
Niet elk stuk is geschikt, maar het stuk in Melderslo is zeer geschikt.
Op de ene plaats is het beter aan te leggen dan op een andere plaats. het kan niet
overal. In Melderslo zou het om een stuk gaan dat meer aan het zicht onttrokken is
zo heb ik begrepen. Zie dan geen bezwaar.
We moeten niet allemaal zonnepanelen overal gaan neerzetten. Want we hebben
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ook piepers en andere zaken nodig....
Zodra alle daken van distributiecentra en dergelijke vol liggen en er verder geen
plaats is kan er over gedacht worden. Maar dan wel eerst bekijken welke grond
minder geschikt is voor landbouw en deze heeft dan de voorkeur.
Zoek braakligend terrein,of marginale gronden,Daken van grote opslag- hallen of
Stallen. Streven voor oplossingen voor ieder dorp,zodat de bewoners er voordeel
van krijgen.
Afwatering van hemelwater is tegenwoordig een probleem. Dan moeten er zeker
geen stukken landbouwgrond vol gelegd gaan worden met zonnepanelen
Als iedereen zonnepanelen op eigen perceel heeft voor eigen gebruik, en bedrijven
met gebouw deze op hun gebouw plaatsen voor eigen gebruik, en de overheid
panelen plaatst op plekken die voor gemeenschappelijk gebruik zijn zoals
ziekenhuizen en gemeenschapshuizen dan lijken mij extra zonneparken niet meer
zo'n erge must.
Als we eens gaan beginnen met alle daken van gebouwen, dan komen we al een
heel eind. Landbouwgrond kan beter ingezet worden voor landbouw.
Als we toch over moeten gaan op schone energie, waarom wordt er dan bij
nieuwbouw van de enorme loodsen niet de verplichting opgelegd om de daken te
voorzien van zonnepanelen.
Elk stuk Natuurgebied is geschikt voor zonnepanelen. Tussen Melderslo en Swolgen
licht midden in de natuur een braak perceel waardeloos grasland van 13 ha, zeer
geschikt voor zonnepanelen.
Er is ruimte genoeg op daken van huizen, fabrieken enz
Er is ruimte genoeg op daken, met namen op industrieterreinen en woningen.
Er liggen genoeg gebouwen waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden, hier
hoeft geen landbouwgrond voor worden opgeofferd.
Er zijn daken genoeg voor zonnepanelen, laten we de landbouwgrond gebruiken om
gewassen te telen die hard nodig zijn voor de populatie.
Er zijn gebouwen genoeg die ze kunnen gebruiken hiervoor. Dan kunnen ze ook
meteen van de energie gebruik maken. Dat is pas win-win situatie.
Er zijn genoeg bebouwde plekken waar panelen op kunnen. We gaan het landschap
toch niet hiermee vervuilen!
Er zijn genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen.
Er zijn goede alternatieven beschikbaar.
Er zijn nog genoeg daken van stallen of hallen waar zonnepanelen op gelegd kunnen
worden. Absoluut niet open akkers vol gaan leggen. Dan verpest je de mooie wandel
en fiets omgeving.
Er zijn nog meters genoeg op fabriekspanden e.d. waar zonnepanelen geplaatst
kunnen worden.
Daar mag geen landbouwgrond voor opgeofferd worden, vind ik.
Er zijn vele betere plekken voor zonneparken dan landbouw- of recreatiegrond.
Ieder kerkdorp heeft tientallen tot honderden bedrijfspanden waarop prima
zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Gebruik bestaande fabriekshallen en grotere gebouwen!
Goede landbouwgrond "te duur" voor zonnepaneleningen die ook oprima daken enz
kunnen
Hele industyrieterreinen worden momenteel volgebouwd zonder zonnepanelen op
het dak.
BOUWVERGUNNING VOORTAAN ALLEEN MOGELIJK ALS ER FATSOENLIJK
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ZONNEPANELEN KOMEN OP HET HELE DAK
landbouwgrond word al genoeg weggekaapt door industrie wonen en infrastructuur
bestaande gebouwen MOETEN styuk voor stuk geschikt maken worden voor
zonnepanelen
Het ziet er niet fraai uit. plaats de zonnepanelen maar naast de snelweg, of op
daken van fabrieken. Het landschap hoort er natuurlijk uit te zien. vooral in een
toeristisch gebied
Ik ben fervent voorstander van zonnepanelen en andere vormen van groene
energie. Maar ik vind het zeker zo belangrijk dat er voldoende landbouwgrond
overblijft voor waar het voor bedoeld is: landbouw bedrijven. Landbouwgrond
opofferen voor groene energie en vervolgens landbouwproducten (groenten) per
vervuilende diesel vrachtauto ergens uit Europa vandaan halen is niet logisch
Ik zou gebouwen zoals stallen, sportaccomodaties en andere mogelijke gebouwen
volleggen met zonnepanelen, hier in ieder geval de landbouwgrond niet voor
gebruiken.
In Duitsland is mag alleen slechte landbouwgrond gebruikt worden voor
zonnenpanelen.
Landbopuwgrond is voor de productie van voedsel en dat is een primaire
levensbehoefte. Leg eerst maar alle daken vol met zonnepanelen dan hoeft geen
schaarse landbouwgrond opgeofferd te woden voor electriciteit.
Landbouw grond zou niet moeten worden gebruikt voor energie opwekking maar
braakliggende terreinen wel.
Landbouwgrond is geschikt voor landbouw en NERGENS anders voor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Landbouwgrond is landbouwgrond. Zeker in de toekomst is dit een kostbaar goed.
Daarnaast ziet het er niet uit. Er is zoveel dakoppervlak van bedrijven. Die zouden
vol gelegd kunnen worden met panelen. De daken zouden verhuurd kunnen worden
aan de energiemaatschappij die er mee aan de slag gaat.
Leg ze op de daken van bedrijven en subsidieer fatsoenlijk!
Maak een regeling voor de fabrieksdaken vol te leggen
Maak gebruik van daken van bedrijven, overheden en verstrek een bijdrage aan
eigenaren van woningen om hun daken beschikbaar te stellen. Geen
landbouwgrond gebruiken.
Niet elk stuk landbouw grond is geschikt; bomen die in de weg
staan(schaduw/takken), gewassen die er langs staan die stof afgeven waardoor de
panelen vies worden, Horizon vervuiling, enz
Pas vergunning verlenen voor fabriekshallen/stallen e.d. als er op het dak
zonnepanelen gelegd kunnen worden
Veel gebouwen waar zonnepanelen op gepaatst kunnen worden.
Niet de ( landbouw) grond hiervoor gebruiken.
Ziet niet uit.
We kunnen niet alles aan groene energie besteden, zonneparken maar ook
windmolen parken kan je nu eenmaal niet overal hebben. Zet de zonneparken in
omgevingen als midden Spanje daar is en de ruimte en er veel zon
Wij wonen wel in een agrarische gemeente dus we hebben deze grond hard nodig
voor de boeren en tuinders.
Zonnepanelen kunnen het beste op bestaande daken, dan gaat er ook geen
kostbare natuur of landbouwgrond verloren.
Zonneparken moeten niet aangelegd worden op stukken landbouwgrond. Deze
grond moet gebruikt worden voor landbouw (productie van voedsel).
Een goed alternatief zijn de daken van bedrijven en instellingen. Op een
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bedrijventerrein als in Venlo liggen gigantische hallen. Op de daken hadden grote
zonneparken aangelegd kunnen worden. Dit neemt geen extra (schaarse) grond in
beslag.
Weet niet







Dat moet per kavel bekeken worden
Geen idee,geen verstand van
Mijn antwoord heeft niets maken met landbouwgrond. Het argument
landbouwgrond is flauwe kul. Landbouwgrond een km verder van huis zouden ze
geen bezwaar tegen maken
Waarom geen zonnepanelen op de vele fabrieken in Horst aan de Maas. Liggen kort
bij Horst en Melderslo.. Dan kunnen beide dorpen hier van profiteren.
Weet niet of dat zo is. De plek moet natuurlijk wel genoeg zonlicht op kunnen
vangen
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