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Geachte gemeenteraad, Namens LTO Noord afdeling Vechtdal vraag ik u om
bezinning op de voorgenomen medewerking aan het zonnepark Hoevenweg.
Als boeren werken wij iedere dag in en met de natuur. Ook wij voelen de opgave die
we hebben rond klimaatverandering. Die opgave is urgent en vraagt om heldere en
juiste keuzes. Ook als die wat dapperheid en beleid vragen.
Opwek uit zon in NL is maar weinig efficiënt.
Op jaarbasis kom je maar op 1100 vollasturen.
Die capaciteit piekt vooral midden op de dag en voornamelijk in de zomer.
En dat is nou net het moment dat de vraag naar elektriciteit op zijn laagst is.
Niet alleen voegt het dan weinig toe maar op die momenten duikt de elektriciteitsprijs
dan ook nog eens weg door overaanbod.
Duurzame opwek zonder subsidie wordt dan onmogelijk gemaakt en opwek met
subsidie (garantieprijs in SDE) gaat dan flink maatschappelijk geld kosten.
Daarbovenop levert die piek ook nog eens hoge kosten op in het netwerk die we met
zijn allen betalen want ontwikkelaars betalen hoogstens tot en met de transformator.
Opwek uit zon is prima als toevoeging op volwaardige functies maar het kan nooit
volwaardige functies verdringen. In dit plan wordt gekoketteerd met begrazing door
schapen als zogenaamd dubbelgebruik. Dit is, zeker bij deze paneelhoogte, een
onterecht emotie argument. Onder de panelen groeit weinig en wordt het veel te
warm voor schapen. De exploitant zal snel na introductie tot de conclusie komen dat
knagen en schuren schade aan de installatie veroorzaakt. Daarbij weten we ook nog
niet zo zeker of het wel zo gezond is voor de schapen om continu tussen de panelen te
lopen.
Als boeren zijn we ons steeds meer bewust van het belang van het bodemleven.
Natuuronderzoeken richten zich veel te veel op bovengrondse biologie en
veronachtzamen het complexe en omvangrijke bodembiodiversiteit. Dat
bodemsysteem wordt gevoed vanuit de assimilatie van het gewas en het is geen
hogere wiskunde dat wegnemen van het grootste deel van het zonlicht negatieve
gevolgen voor de bodembiodiversiteit zal hebben.
Er komen op dit moment steeds meer onderzoeken en wetenschappers die dit
probleem benoemen. Toevallige ontwikkeling op plekken waar een individuele
eigenaar financiële voorkeur heeft en een ontwikkelaar kansen ziet, schaadt de
landbouwstructuur.
Het belemmert duurzame ontwikkeling met koeien in de wei.
We roepen de gemeente op om samen met ons om tafel te gaan rond de vele kansen
die het buitengebied heeft voor de energietransitie. Dit is goed mogelijk zonder de
landbouwstructuur schade toe te brengen. Maar het vergt wel een gebiedsbrede en
integrale aanpak.
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We moeten wegblijven van het ontwikkelen van geïsoleerde projecten op toevallige
en niet doordachte locaties.
Als vanzelf zijn wij altijd bereid tot goed overleg. Dit plan heeft ondoordachte kanten
en is veel te veel een symboolontwikkeling die duurzaamheid veinst maar in wezen
weinig toevoegt. We vragen u om dit plan te onthouden van een concept verklaring
van geen bedenkingen.

