Geachte raadsleden , commissie en aanwezigen,

Bij deze wil ik u bedanken dat ik gebruik mag maken van het spreekrecht aangaande het beoogde
zonnepark “de Hooiweg”in de Marshoek.
Mij naam is Emile Reurink, ik woon met mijn gezin aan de oude Dalfserweg 32 in Zwolle. Dit is aan
de zuidkant van het beoogde zonnepark, wij worden door TP Solar gezien als omwonenden omdat
wij in het 1km gebied vallen.
Er zijn een aantal punten die ik u graag wil meegeven:
•

Het nieuwe plan
o Er is opnieuw een plan ingediend door TP Solar, bij het nalezen van het plan kom ik
tot de conclusie dat het op een aangepast plan van afgelopen jaar lijkt, het park is
iets kleiner, de opbrengst nagenoeg gelijk.
o Is er opnieuw informatie ingewonnen of is er gebruik gemaakt van de informatie uit
het oude plan?. Inmiddels hebben dassen zich gevestigd in het gebied, dit staat
nergens vermeld, dus hoe nieuw is dit plan?
o Ook staat in het plan geen duidelijkheid over hoe men de opgewekte stroom gaat
terugleveren aan Enexis

•

De locatie
o Wij wonen aan de zuidzijde van het geplande park, er is bij alle voorgaande
informatieavonden gevraagd naar een schets/foto hoe het er van de zuidzijde uit
komt te zien, helaas niets van weer gehoord of gezien.
o De houtwal zou voorzien worden van groenblijvende planten. Met welke inheemse
soorten die in dit landschap passen gaat men dit doen? Begint men met beplanting
van 100 cm hoog? Of wordt het boompje groot, plantertje dood?
o Nu het park kleiner is geworden is ook een deel van de door de Provincie gewenste
zichtlijnen verdwenen in het plan. Kan dit zo maar?
o Mooi om te zien dat er aandacht wordt besteed aan onder andere de ringslang, maar
wat doet dit verder met de biodiversiteit?
o Op de locatie waar het park gepland staat lopen dagelijks een grote koppel reeën,
hun leefgebied zal straks verstoort worden en een stuk kleiner zijn.

•

Participatie
o Het vorige plan is afgewezen onder andere door de manier van communiceren, het
verbaasde ons dan ook dat er opnieuw een plan werd ingediend en dan zeker over
de werkwijze. Was het niet mooi geweest als TP Solar met buurtbewoners om tafel
was gaan zitten om er samen een plan van te maken i.p.v. het min of meer oude plan
iets aan te passen en voor te schotelen?
o Ook is met de 1 km cirkel vanuit het park het aantal omwonenden flink minder
geworden tov het vierkant tussen de spoorlijnen van het vorige plan.

o

o
o

o
o

Wat verstaan we onder participatie? De 3500 KWh die ons eenmalig wordt
aangeboden bij een energieleverancier gekozen door TP Solar? De 10.000 euro voor
de buurtbbq of omgevingsfonds is omgezet in een aanbod waarvoor een aantal
huishoudens zonnepanelen kan aanschaffen met een maximum van 1500,-. Dit
betekent dat een klein aantal bewoners hier gebruik van kan maken omdat er een
maximum van 10.000 euro is.,de rest vist dus achter het net?
Een groot deel van de bewoners heeft al zonnepanelen of kan deze niet plaatsen
door omringende bomen, dus wat is voor hen een alternatief?
Tijdens de eerste informatie avond is er gesproken met medewerkers van TP Solar
om te kijken of er een andere manier van participatie is, bij verschillende
voorbeelden die we aandroegen kregen we nee te horen.
Wij krijgen het idee dat dit plan 2 zakken vult die van de grondeigenaar en TP Solar
Kunnen wij als buurt nu nog zelf stroom opwekken en gebruik maken van het
stroomnetwerk als dit plan doorgaat?

De afgelopen week zijn er handtekeningen verzameld in de buurt, een groot deel van de
buurtbewoners heeft getekend ook aan de kant van Zwolle.
Wij vragen u daarom dus ook, dit plan op deze manier en op deze locatie wederom niet door te laten
gaan

Bedankt voor uw aandacht

