Van:

Zonnepark de schorf

Verzonden:

donderdag 11 juli 2019 12:12

Aan:

Afdeling Helden; info@sunny-economy.com;

CC:
Onderwerp:

Actiepunten en afspraken zonnepark De Schorf

Dag allen,
Nogmaals dank dat jullie op 8 juli naar De Wieksjlaag zijn gekomen voor de bijeenkomst over zonnepark
De Schorf. Hieronder volgt zoals toegezegd een overzicht van de actiepunten/afspraken die we hebben
gemaakt.
Aanwezig waren:
-

Sunny Economy
IVN Helden
Grondeigenaar
Bert Coppelmans en Thijs Rutten (coöperatie Energiek Beringe)
Henk Schoonvelde en Matthijs Oppenhuizen (duurzaam energiebedrijf Pure Energie)

Verder wilden één omwonende en Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) hierbij aanwezig zijn, maar
zij waren verhinderd.
De aanleiding voor deze bijeenkomst was het idee van Energiek Beringe en Pure Energie om een
werkgroep in te richten van omwonenden en maatschappelijke organisaties die input levert voor het
uiteindelijke plan van zonnepark De Schorf. Ondanks brieven aan alle omwonenden binnen 750 meter en
verschillende maatschappelijke organisaties is de opkomst vanavond beperkt. We hebben daarom met
elkaar besproken of het inrichten van een werkgroep zinvol is. De werkgroep is immers een middel en
geen doel op zich; het gaat erom dat de omgeving kan meedenken over het plan.
We hebben geconcludeerd dat een werkgroep inrichten op dit moment niet zinvol is, ook omdat
organisaties aangeven niet de menskracht te hebben om mee te doen aan een werkgroep. Wel willen
Energiek Beringe en Pure Energie actief inbreng ophalen uit de omgeving en dat werd aangemoedigd
door IVN Helden en Sunny Economy. Daarvoor worden de komende tijd de volgende acties ondernomen:
1. Via deze mail worden IVN Helden en Sunny Economy uitgenodigd hun wensen, ideeën en
suggesties voor het zonnepark kenbaar te maken aan Energiek Beringe en Pure Energie.
2. Hetzelfde verzoek wordt, op aanraden van IVN Helden en Sunny Economy, gedaan aan NMF en
Plattelandscoöperatie Peel en Maas.
3. Energiek Beringe en Pure Energie gaan in gesprek met de omwonende die graag wil meedenken,
om ook zijn wensen, suggestie en opmerkingen op te halen.
4. Met deze opbrengst uit de omgeving maken Energiek Beringe en Pure Energie een eerste plan op
hoofdlijnen voor het zonnepark.
5. Met het plan op hoofdlijnen zoeken Energiek Beringe en Pure Energie contact met de
omwonenden binnen 750 meter, om zo op te halen wat zij ervan vinden. Energiek Beringe en

Pure Energie vragen de omwonende die in gesprek wil om advies hoe het beste de andere
omwonenden kunnen worden benaderd.
6. Het plan op hoofdlijnen wordt tevens ter consultatie gedeeld met IVN Helden, Sunny Economy,
Plattelandscoöperatie en NMF.
Overige opmerkingen/adviezen die zijn gemaakt door de aanwezigen:
1. De brief met de uitnodiging voor deze bijeenkomst was aan de lange kant, en het tijdstip van de
bijeenkomst kwam pas aan het einde van de brief. Wellicht dat daardoor niet iedereen de brief
helemaal heeft gelezen en de uitnodiging heeft gemist?
2. Het belang van biodiversiteit wordt door IVN Helden en Sunny Economy onderstreept. In hun
achterbannen speelt dat mensen liever eerst zon op dak zien en als er dan toch grondgebonden
zonneparken komen, dat deze zonneparken een meerwaarde bieden op het gebied van
biodiversiteit en ecologie.
3. Zorg ervoor dat het plan voor omwonenden duidelijk maakt wat het zonnepark kan bijdragen
aan hun lokale gemeenschap, op welke manier het voor omwonenden meerwaarde heeft.
4. Ga in gesprek met omwonenden aan de hand van een concreet plan, maar waar nog wel ruimte
in zit voor mensen om te kiezen.
5. Er zijn verschillende belangen. Omwonenden vinden waarschijnlijk het zicht op het zonnepark
belangrijk, terwijl bijvoorbeeld IVN en NMF meer waarde hechten aan ecologie. In het plan moet
rekening worden gehouden met die verschillende belangen.
6. Omwonenden moeten hierbij betrokken zijn, want het zonnepark komt in hun woonomgeving.
7. Zorg dat het plan in begrijpelijke taal wordt opgeschreven, zodat iedereen het kan begrijpen.
8. Vragen die leven bij mensen: hoelang ligt het zonnepark er en kan de bodemgesteldheid worden
opgewaardeerd door bepaalde maatregelen?
9. Maak als initiatiefnemers van het zonnepark duidelijk wat de eigen motivatie is voor dit initiatief,
wees daar zo transparant mogelijk over.
We horen graag of bovenstaand overzicht wat jullie betreft compleet is. Daarnaast zijn opmerkingen,
suggesties en wensen met betrekking tot het plan voor het zonnepark dus van harte welkom. Die kunnen
jullie via info@zonneparkdeschorf.nl aan ons kenbaar maken.
Verder zullen we deze informatie ook delen via onze nieuwsbrief, zodat ook andere geïnteresseerden
hiervan op de hoogte zijn. Wel zorgen we er dan voor dat we jullie namen verwijderen, uit het oogpunt
van privacy.
Met vriendelijke groet,
Bert Coppelmans en Thijs Rutten
Coöperatie Energiek Beringe
Henk Schoonvelde en Matthijs Oppenhuizen
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie

