Spreekrecht burgers, W. Kodden, Raadscommissie 2 juni 2020

Geacht college en raad van de gemeente Dalfsen
Naar aanleiding van het ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Hoevenweg het volgende.
Het beoordelingskader van de gemeente Dalfsen voor een zonnepark word wel erg vrijblijvend geïnterpreteerd.
- meervoudig ruimte gebruik door beweiding van schapen toe te passen
Bij normaal gebruik kun je 20 schapen jong en oud op een ha kwijt jaarrond.
Dit gaat hier echt niet lukken, het is meer cosmetisch en goedkoop.
- ecologische meerwaarde word er gecreëerd door eerst 14 ha te onttrekken en dan op 2 ha wat struiken te plaatsen
Dit lijkt op een sprookjesboek
Ook word er geschermd met een co2 reductie van ruim 7 ton/jaar,terwijl de bodem ecologie niet in beeld is
gebracht. Deze is minstens zo belangrijk want daar begint het.
Er zou ook geen sprake zijn van cumulatie [stapeling]
Hier is alleen gekeken naar zonneparken,maar 150 m noordelijker ligt ook de 380kv lijn zwolle meeden
- project-afwijkingsbesluit voor 25 jaar, is dit tijdelijk?
Levenslange garantie is 10 jaar wettelijk. En daarna mag c.q. moet dan alles weer terug gebracht worden in de
oorspronkelijke staat? Mag c.q. moet dan het geplante groen weer gerooid worden? Of is de grond dan definitief uit
productie en is het niet meer dan een financieel verhaal.
- opruimen c.q. ontmantelen van het park na afloop van de gestelde termijn, is het niet beter om dat vooraf te
regelen zoals dat nu met witgoed en autobanden gebeurd.
Zodat je in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan.
- er word gesteld dat het slechts 0,1% van de landbouwgrond behelst ,nou als je de regionale energie strategie mag
geloven kan het wel richting de 7,5 tot 10% van de landbouwgrond gaan.
Terwijl alles waar ruimte voor nodig is volgens de samenleving men bij de landbouw terecht komt. Dezelfde
samenleving wenst ook nog dat we extensiever, duurzamer, circulair gaan produceren.
Dat vraagt om heldere en duidelijke keuzes, want wat goed is voor het ene is slecht voor het andere
Er zal balans moeten zijn en komen.
- participatie is leuk maar voor wie? Ben zelf qua elektra al een aantal jaren energie neutraal.
Dus wat kan ik met die paragraaf.
- in de stukken op pagina 92 staat dat of de makelaar of powerfield zelf contact heeft gehad met de Hoevenweg 12.
Dit is tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd.
- al met al vragen genoeg waar eerst een goed en duidelijk antwoord op moet komen volgens mij.
Ik wens jullie veel wijsheid toe.

