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Betreft:

Wehl, 24 juni 2021

Geacht College van B&W,

Hoogachtend,

Ik wil graag mijn zienswijze indienen met betrekking tot de mogelijke komst 
van een zonnepark, pal tegenover mijn huis aan de Bokkenstraat. 
Toen ik mijn huis (een boerderij met volgens de gemeente een hoge cultuur
historische waarde) kocht, kwam ik erachter dat de regels op de 
Bokkenstraat streng zijn. Zo mocht ik tijdens de verbouwing van het voorhuis 
bijvoorbeeld géén tijdelijke caravan plaatsen. Bij mijn buurman was het niet 
anders; hij kocht een bouwkavel waarop bijzonder weinig mogelijk was en 
moest voordat de bouw van start ging, een landschappelijk inrichtingsplan 
indienen voor zijn ‘tuin’ van amper 1600m2 groot. De gemeente ziet het 
gebied blijkbaar als ‘van grote cultuur-historische waarde’ en wil het open 
karakter zoveel mogelijk behouden.

Hoe haaks staat dat op het feit dat in exact ditzelfde gebied, nog geen twee 
jaar later, er een zonnepark van 13 (!) hectare mag komen? Is dit meten met 
twee maten? Het lijkt mij wel.

Net als veel van onze buren, wonen wij bewust in een landelijk gebied. 
Landbouwgrond is schaars in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn. 
Het karakter van de omgeving Bokkenstraat/Bahrseweg zal de komende 20 
tot 25 jaar volledig veranderen. Straks geen reeën meer als uitzicht maar een 
veld met 13 hectare zonnepark. Het zal de prijs van onze huizen significant 
laten dalen en bij deze wil ik dan ook aangeven dat ik zeker een beroep zal 
gaan doen op ‘planschade’.
Daarnaast vind ik ook dat wanneer het zonnepark er onverhoopt komt, per direct de 
cultuur-historische waarde van mijn pand afgehaald dient te worden. Met een 
industrieel ogend zonnepark voor de deur is die ‘waarde’ namelijk een ftirce.

Ik hoop van harte dat u geen verdere medewerking wilt verlenen aan dit park, zeker ook 
aangezien de werkgroep die zich namens het grootste gedeelte van de buurt heeft 
ingezet zich zowel door Kronos als de gemeente niet gehoord heeft gevoeld. Er is geen 
sprake geweest van een eerlijk participatieproces en ik hoop dan ook dat u zich dat 
realiseert.
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