Correcties op het artikel:
“Vraagtekens VVD Noordenveld bij grootschalige ontwikkeling
zonneparken in gemeente”
In de Norger Courant van 2 maart 2021

De Norger Courant publiceerde een door de VVD geschreven stuk naar aanleiding van de
planontwikkeling van het zonnepark bij Zuidvelde, waar Energiecoöperatie Noordseveld bij
betrokken is. Dit stuk bevat veel onwaarheden en is in de ogen van Energiecoöperatie Noordseveld
misleidend te noemen. De VVD geeft er blijk van de eigen gemeentelijke stukken niet te kennen en
heeft zich niet verdiept in de door de ontwikkelaars aangereikte informatie, waar ze wel mee bekend
zijn.
We willen daarom graag inhoudelijk reageren op de zaken die allemaal niet kloppen in het artikel en
deze fouten corrigeren.

“Geen gedegen participatieproces”
Het participatieproces verloopt snel maar gedegen. Er zijn vele gesprekken geweest met individuele
inwoners, met belangengroepen en met de boermarkes. Er zijn twee uitgebreide bewonersbrieven
door de initiatiefnemers verspreid en er is een brief door de gemeente verspreid. Tijdens de drie
digitale bewonersbijeenkomsten is veel informatie verstrekt en zijn veel vragen gesteld. Deze zijn
uitgebreid beantwoord en toegezonden aan alle deelnemers en via de website www.noordseveld.nl
toegankelijk gemaakt. Uit de vragen kunnen we opmaken dat deze vooral na de eerste en in de
tweede bijeenkomst naar voren kwamen, en dat er bij de derde bijeenkomst minder vragen en meer
meningen naar voren kwamen. De opmerkingen over de plannen hebben we zo goed mogelijk
verwerkt en afgewogen tegen bijvoorbeeld de eisen over natuur en landschap zoals die door de
gemeente en provincie zijn ingebracht. Er zijn belangrijke bezwaren weggenomen (zicht op de
locatie, wegnemen uitbreiding richting Asserstraat) en bewoners kunnen altijd nog hun zienswijze
indienen tijdens de vergunningprocedure. Daar kunnen ze maanden over nadenken.
Overigens is Energiecoöperatie Noordseveld van mening dat de energietransitie veel te langzaam
gaat en dat Noordenveld daarin een forse achterstand heeft. Het is de hoogste tijd dat er wat meer
tempo gemaakt wordt met opwekking van duurzame energie, zoals dat overal in het land gebeurt.

“Toepassen verkorte procedure omgevingsvergunning”
Hiervan is totaal geen sprake. Het is de standaard procedure voor dit soort plannen die in heel veel
gemeenten zo wordt toegepast. De procedure duurt ca. 6 maanden en is in die zin niet kort te
noemen.

“De aanpassing binnen enkele maanden wordt geregeld”
Dit is misleidende informatie. De gemeente is in 2019 gestart met maken van het beleidskader
“Energieprojecten in het Landschap” en de “Noordenveldse kwaliteitsgids”. Hierover zijn in 2020

bijeenkomsten belegd en is een uitgebreid participatietraject uitgevoerd. De ontwikkeling van dit
ruimtelijk kader heeft al meer dan een jaar in beslag genomen. De planvorming en
vergunningverlening vindt vervolgens in de periode van begin januari tot medio september plaats.
Dit is in totaal bijna twee jaar, waarin inwoners in verschillende fasen kunnen meepraten en hun
zienswijze kunnen indienen.

“De zonneladder moet zonneparken op landbouwgrond voorkomen”
Dit is een onjuiste weergave van de zonneladder. Deze houdt namelijk in dat zon-op-dak prioriteit
heeft boven zon op land. Dat staat in het beleid van de gemeente en daar staat Energiecoöperatie
Noordseveld ook achter. Als de VVD denkt zomaar andermans daken vol te kunnen leggen dan
ondersteunen wij dat graag, dan doen we graag mee, daar spannen wij ons al jaren voor in. De
werkelijkheid is dat iedere gebouweigenaar daar verschillend over denkt en dat dit een rustig,
gestaag proces is. Ook is lang niet elk dak geschikt omdat het te zwak is of eerst vernieuwd moeten
worden, zoals bij asbest. Verder is er gewoon te weinig capaciteit op het stroomnet in Noordenveld.
Als alle daken dan vol liggen, dan is er nog steeds veel te weinig stroom opgewekt. Dus is het
aanleggen van andere voorzieningen als zonneparken en windmolens gewoon keihard nodig om tot
een duurzame energievoorziening te komen.

“Onbenutte daken Zuidvelde gemiste kans”
Nee, dat is nu juist een nieuwe kans, en die gaan we ook grijpen. Doordat de capaciteit van het
stroomnet wordt uitgebreid, wordt het voor alle bedrijfsdaken mogelijk om zonnepanelen te
installeren. Energiecoöperatie Noordseveld gaat een campagne ontwikkelen om dit te faciliteren en
organiseren.

“Zware metalen die uitspoelen”
Uit zonnepanelen spoelen geen zware metalen uit, hier wordt klinkklare onzin verkondigd.

“Achteruitgang biodiversiteit”
Er wordt 25 Ha natuur aangelegd, de eis van de gemeente en de provincie is dat het plan juist gaat
voorzien in een grote toename van biodiversiteit. Daar wordt het plan op ontworpen onder
deskundige begeleiding van natuurorganisaties.

“Parken vallen in handen van Chinese ondernemingen”
Er is heel duidelijk gecommuniceerd dat dit niet het geval is. Doel is dat 50% van de drie projecten
lokaal eigendom wordt van Energiecoöperatie Noordseveld, een park komt voor 50% in handen van
een lokale ondernemer, een park komt in handen van een Nederlandse onderneming, TPSolar en een
park wordt ontwikkeld door een Nederlands bedrijf met Chinese eigenaren en komt waarschijnlijk in
handen van een Duitse belegger.

“Drietal buitenlandse initiatiefnemers”
Dit is volledig uit de duim gezogen. Dit is door niemand ooit zo gecommuniceerd. Het lijkt sterk op
bewuste misleiding door de VVD.

“Opbrengst vloeit niet terug naar inwoners”
Dat gebeurt dus wel, dat is precies het doel van de 50% lokaal eigendom door Energiecoöperatie
Noordseveld. Er komt een gebiedsfonds voor de omwonenden bij het zonnepark. Dit is uitgebreid
gecommuniceerd. Ook dit is misleidend.

“Alleen kleinschalige zonneparken” en “Geen overproductie optreedt”
De VVD is het niet eens met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, ze willen een groot
aantal kleine zonneparken. Misschien wil de VVD dan ook wel aangeven waar die moeten komen en
vragen aan een nog veel groter aantal bewoners aldaar of ze daar blij mee zijn. Het verband met
overproductie dat hierbij wordt gelegd is onjuist. Alle opgewekte stroom gaat het elektriciteitsnet op,
ongeacht waar en in welke hoeveelheid het wordt opgewekt. Van overproductie is totaal geen
sprake. Het zonnepark in Zuidvelde is niet eens genoeg voor het elektriciteitsverbruik in
Noordenveld, laat staan van de totale energievraag.

“Getij van eb en vloed”
Waar willen ze dat doen in Noordenveld? Deze oplossingen van ver uit de vorige eeuw worden nog
nergens op grote schaal toegepast. De VVD duikt hier weg voor opgaven die er liggen, ze durven
geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de energieopgave van de gemeente.

“Realistisch blijven”
Een goed streven, maar durf dan wel te staan voor het beleid dat lokaal en landelijk is vastgesteld en
duik daar niet voor weg met allerlei misleidende informatie die niets met gezond verstand te maken
hebben.

