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1)Er wordt steeds gesproken over een aangepast plan.
Vraag: Is het daarmee uitgesloten dat dit als een nieuw plan beoordeeld moet worden o.b.v. de
nog op te stellen nieuwe kaders voor duurzame grootschalige energie opwekking?
Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2019 besloten mee te werken aan het
verzoek van TPSolar om een aangepaste aanvraag in te mogen dienen onder het oude beleid. In dit
geval gaat het om hetzelfde gebied die aangepast is vanwege opmerkingen die uit de vorige
raadsvergadering naar voren kwamen. Maar ook vanuit de opmerkingen van omwonenden. Ook de
partijen, grondeigenaar en investeerder, zijn hetzelfde gebleven.
2)In het raadsvoorstel staat onder 1.2 in de laatste zin:
Verder heeft de initiatiefnemer de financiële participatie gewijzigd zodat o.a. de omgeving meer kan
meeprofiteren van het beoogde zonnepark.
In bijlage 4.3 toetsing aan gemeentelijk beleid staat:
Financiële participatie
Omwonenden die er voor kiezen zonnepanelen op dak te plaatsen door een lokale installateur
kunnen op vertoon van de factuur, 100 euro per paneel retour krijgen, tot een maximum van €
1.500,- per huishouden. Dit geldt voor bewoners van de Marshoekersteeg, Maatgravenweg,
Hooiweg, Oude Dalfserweg en Koepelallee. Vraag: Als er sprake is van een zodanige belangstelling
voor deze regeling dat het totaal van de aanvragen hoger wordt dan €.10.000,- . Hoe wordt er dan
omgegaan met de toekenning van de aanvragen boven de €.10.000,-?
Er zijn vijf participatiemogelijkheden beschreven in het communicatierapport.
Eén er van is dat omwonenden binnen een straal van 1 kilometer één jaar gratis stroom krijgen tot
een maximum 3.500 kWh per gezin. Dit komt in de plaats van de onder vraag 2 genoemde financiële
participatie. De oude tekst van de financiële participatie staat per abuis nog in de bijgevoegde
samenvatting (bijlage 3).
Een andere financiële participatiemogelijkheid is € 10.000,-- als lokale bijdrage/omgevingsfonds
beschikbaar te stellen, dit staat los van de gratis stroom tot een maximum van 3.500 kWh per gezin.
3) In bijlage 4.7. staat vermeld: Wij zijn momenteel met externe partijen in gesprek over de
instandhouding van de bosschages aan de oostzijde.
Vraag: hoe is de instandhouding bosschages aan de oostzijde nu geregeld?
TPSolar heeft een koopoptie op de bosschages aan de oostzijde van het plangebied en zijn met de
eigenaar in overeenstemming over de voorwaarden. Zij kopen deze strook aan met als ontbindende
voorwaarde verkrijging van de omgevingsvergunning en toekenning van de SDE-subsidie. Verder
nemen zij deze bij de realisatie van het zonnepark op in het groenonderhoudsregime.
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4) Wij hebben vernomen dat er in deze omgeving sprake is van een door een das bewoonde
dassenburcht. Is daar in het advies van de stichting Das en Vecht rekening mee gehouden?
In de ruimtelijke onderbouwing is bij de uitgangspunten voor landschappelijke inrichting de
aanbevelingen van het advies van de stichting Das en Vecht opgenomen. Deze adviezen worden door
TPSolar overgenomen en zijn in het landschapsplan ook verwoord. Er worden bijvoorbeeld inheemse
plantsoorten die vruchten dragen geplant, er wordt een plas dras zone ontwikkelt en er komt een
hekwerk met onderdoorgangen voor kleine zoogdieren. In het communicatierapport staat een
afbeelding van een faunapassage zoals deze bij het realiseren van het zonnepark wordt aangelegd.
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