17 december 2020
Nieuwsbrief 7 over Zonnepark De Schorf
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over Zonnepark De Schorf.
Nieuwe versie van het plan
In onze nieuwsbrief van 7 september meldden we dat we reacties op het plan voor het zonnepark
hadden ontvangen en dat we onderzochten of deze reacties tot aanpassing van het plan kunnen
leiden. Daar zijn we op dit moment nog mee bezig, in overleg met het bureau dat het plan heeft
gemaakt. Ook spraken we recent het waterschap, om daar het plan mee af te stemmen. Zodra de
nieuwe versie van het plan klaar is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website. Overigens lijkt
het erop dat het plan zoals we dat eerder deelden intact blijft. Het gaat met name om aanvullingen
en aanscherpingen die worden toegevoegd.
Duurzaamheidsagenda gemeente aangenomen
Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas de Duurzaamheidsagenda
aangenomen. Klik hier voor alle informatie over deze Duurzaamheidsagenda (bij agendapunt C11).
Hiermee is meer duidelijk over het beleid van de gemeente voor zonneparken. De gemeente wil
werken met zogeheten tenders: plannen voor zonneparken kunnen worden ingediend en dan
bepaalt de gemeente aan de hand van criteria welk zonnepark mag worden gerealiseerd. De exacte
criteria hiervoor zijn nog niet duidelijk en het is nog niet bekend wanneer de tenders beginnen.
Daarom kunnen wij op dit moment geen formele vervolgstappen zetten. We houden u via onze
nieuwsbrief en website op de hoogte van de voortgang.
Zonnepanelen op landbouwgrond
In enkele reacties op ons plan en ook in gesprekken die we eerder voerden met omwonenden of
organisaties uit de omgeving, kwam de vraag naar voren of het wel verstandig is landbouwgrond te
gebruiken voor een zonnepark. Dat vraagstuk leeft niet alleen rond De Schorf, maar landelijk bij alle
zonneparken op landbouwgrond. We kunnen ons de vraag en soms zorgen hierover ook voorstellen.
Daarom zijn we het er als initiatiefnemers mee eens dat er zorgvuldig moet worden gekeken naar
welk zonnepark wel en welk zonnepark niet wordt gerealiseerd. Maar we ontkomen er als
maatschappij naar onze overtuiging niet aan om ook zonneparken op landbouwgrond te realiseren.
Alleen als er windmolens op land én zee komen, zonnepanelen op daken, overige locaties én
landbouwgrond worden gelegd én er veel energie wordt bespaard, is het mogelijk om onze
energievoorziening te verduurzamen. Er zijn veel berekeningen gedaan naar deze opgave en dat is
tot op heden elke keer de conclusie.
We denken met Zonnepark De Schorf een verantwoord plan te hebben, op landbouwgrond. Het
zonnepark kan een impuls voor de natuur zijn. Als het gaat om de hoeveelheid en kwaliteit van de
natuur, kent Nederland immers ook een forse maatschappelijke opgave. Het zonnepark blokkeert
andere boerenbedrijven in de omgeving niet. Daarnaast is een zonnepark tijdelijk: na maximaal circa
25 á 30 jaar gaat het zonnepark weg en is de grond weer beschikbaar voor de landbouw. Toch
begrijpen we vragen of zorgen hierover en zijn altijd bereid tot een gesprek daarover.
Contact
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan uiteraard gerust contact met ons op.
U kunt ons bereiken via info@zonneparkdeschorf.nl.
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