14-01-2020

Hand-out voor de fracties mbt zonneparkbeleid voor de oordeelvormende vergadering van 22-1-20
Brief Kerngroep Slikvenpolder: zie brief dd. 16 december 2019
Vertegenwoordiging van omwonenden
Vragen en opmerkingen n.a.v. de stukken (o.a. klankbordgroep, raadsvoorstel en “was-wordt”
•
•

Evaluatie zonneparkbeleid bij Regionale Energie Strategie(RES) proces lijkt
prima
Vragen over aanscherping regels beleid zonneparken
1. a. Input geleverd door initiatiefnemers zonneparken, ambtenaren,
agrarische beoordelingscie (ABC), klankbordgroep raad.
b. Zonnepark Ja mits i.p.v. Nee, tenzij is begrijpelijk vanuit standpunt
initiatiefnemers van zonneparken.
c. Wij missen input van o.a. burgers en landschapsverengingen
d. Wat is de status/ objectiviteit van ABC.?
2. Aanscherping regels lijkt meer op versoepeling van bestaande regels
en legt meer eindbevoegdheid bij college i.p.v. de raad.
3. Met nieuwe regels wordt met name wordt ingezet op kleine
zonneparken bij agrarische ondernemers van max 2 Ha. Leidt dit niet
tot een lappendeken van kleinere zonneparken bij agrariërs met ook
aantasting landschap tot gevolg? Is 2 Ha niet wat fors ?
4. Bovenstaande (punt 3)sluit niet aan bij Provinciale beleid.
5. Hardheidsclausule aangepast: sluit dit nu grote zonneparken uit?
6. Zo niet: wie heeft dan het laatste woord ? Raad of College.
Het lijkt ons niet wenselijk dat het collega daartoe kan besluiten
zonder toestemming van de raad.
7. Uitgebreide voorbereidingsprocedure is aan de orde of een wijziging
van het bestemmingsplan. Is het niet zinvoller om bij grote parken
altijd een wijziging van het bestemmingsplan als vereiste te stellen.
Dit zorgt voor uiteindelijke definitieve zeggenschap door de raad.

4. Wat zijn de gevolgen van deze aanpassing van de regels voor de huidige aanvraag van een
zonnepark in de Slikvenpolder? (deze is immers door het college aangehouden). Clausule “niet op
agrarisch renderende grond” komt nl. in het nieuwe voorstel te vervallen.
5. Nog veel onduidelijkheid in voorgesteld beleid. Ons pleidooi:
•
•
•
•

Geen grote zonneparken op agrarisch renderende grond. (huidige clausule
handhaven)
Bestemmingsplan Landelijk gebied laat dit niet toe.
Open landschap behouden
Eindoordeel besluit over groot zonnepark bij de Raad ipv het College

