maandag 11 juni 2018, Heihöfke
Betreft: Verslag bijeenkomst Baeter Buurten Graetheide, mbt gebiedsinrichting DSM

Geachte mevr. Vandenbosch,
Middels dit schrijven willen wij u inhoudelijk op de hoogte stellen van het vervolg van de
bewonersbijeenkomst die op 11 juni voor de bewoners van Graetheide heeft plaatsgevonden. Nadat
u uitleg over het project heeft gegeven, hebben de buurtbewoners zonder uw aanwezigheid verder
gepraat. Hierbij het verslag van dit gesprek.
Doel: DSM wil de naaste bewoners informeren en betrekken in de toekomstplannen in het gebied
dat ingeklemd ligt tussen A2, de Schutterskampweg, het Julianakanaal en de Bergerweg. Mw. Klara
Vandenbosch licht de plannen toe.
DSM wil het gebied (totaal ca. 200 hectare) gaan inzetten voor de aanleg van een zonnepanelen-park
(uitgangspunt 90 hectare). Dit plan past voor DSM binnen het beleid van het verduurzamen van de
activiteiten (https://www.dsm.com/content/dam/dsm/dsmnl/nl_NL/documents/visie-dsm-in-nlsamenvatting.pdf). De 90 hectare zouden natuurlijk ingezet worden om energie op te wekken, maar
zou ook een ‘testfaciliteit’ worden om de kwaliteit/rendement van zonnepanelen te testen.
Deze bijeenkomst is bedoeld om in dialoog te blijven met ‘de buren’ en om de buurtbewoners mee
te laten denken in duurzame oplossingen. Er zijn c.a 25 buurtbewoners aanwezig.
Na de uitvoerige uitleg van mw. Vandenbosch, zijn de buurtbewoners met elkaar in gesprek geweest.
Hierin zijn de volgende vragen nog naar boven gekomen.
-

Hoe verhoudt deze aanpassing zich tot de geplande verbreding van de A2?
Is 90 hectare de bovengrens of is die nog bespreekbaar…… hoeveel is er nodig als er alleen
getest moet worden?
Hoe gaan de buurtbewoners geïnformeerd worden over de verdere stappen?
Hoe concreet is het plan en hoe past deze stap van informeren binnen het totale plan?
Zijn er nog beperkingen in de ontwikkeling?
Wie wordt de beheerder van het zonnepanelen-park?
Hoe verhoudt deze ingreep zich tot de vermindering van CO2-emissierechten – weegt het op
tegen de ingreep?
In hoeverre zijn duurzame alternatieven op landbouwbasis onderzocht en zijn die niet
interessanter/gunstiger? (bio-ethanol, koolzaadolie)
Hoe past deze ontwikkeling in de lange termijn visie? Hoe wordt er omgegaan met
eigendomsrechten van de grond?

-

Hoe zit het met de veiligheid, wetende dat er ook nog een benzeen en een gasleiding door
het gebied loopt?
Bestaat de mogelijkheid om extensieve veeteelt in te zetten in het gebied?
In hoeverre bestaat de mogelijkheid om te delen in de opbrengst van het zonnepanelenpark? (vb. Hoogveld-Sittard)
In hoeverre bestaat de mogelijkheid om de extra opbrengst in te zetten voor de verdere
ontwikkeling van de fauna?
Is DSM voldoende op de hoogte van de uitzonderlijke kwaliteit van de landbouwgrond in het
gebied?

Voorts is er al nagedacht over creatieve oplossingen/toepassingen, waarover later meer. Om mee te
kunnen denken hebben wij eerst meer duidelijkheid nodig. Vandaar dat antwoord op bovenstaande
vragen voor ons noodzakelijk is.
Wij zien uw reactie op bovenstaande punten graag tegemoet.
Op 10 juli is er voor omwonenden een klankbordgroep, waarbij omwonenden verder geïnformeerd
worden, maar ook verdiepende vragen gesteld kunnen worden. Afgevaardigden van bewoners van
Graetheide zullen hieraan deelnemen. Alle bovengenoemde vragen zullen hierin meegenomen
worden.

Met vriendelijke groet,
Namens buurtbewoners Graetheide
Richard Coenen

