Inspreektekst voor commissie ruimtelijke ordening op 28 november 2019
Geachte commissieleden,
Dank voor de mogelijkheid om in te spreken.
Wij staan hier voor de tweede keer. Onze zorgen en de onrust zijn toegenomen en dat geldt
voor steeds meer inwoners van Lith en omstreken.
Onze zorgen ten aanzien van de effecten van windmolens en zonneweiden hebben we reeds
eerder benoemd. Graag willen we hier twee punten aan toevoegen.
Ten eerste zijn wij van mening dat de procesgang ondemocratisch is.
- Bewoners, als grootste groep belanghebbenden, worden niet meegenomen in het
proces. Mensen worden niet toegelaten tot de informatieavonden en ons wordt de
mond gesnoerd tijdens informatie avonden. Het gaat daar alleen over het proces en
niet over de gevolgen voor de bewoners.
- De dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van bewoners niet. Zij zijn neutraal!
Hoe kun je neutraal zijn als zo'n groot deel van de bewoners, door de lintbebouwing,
direct overlast zal ervaren?
- Bewoners krijgen pas een stem als de besluiten genomen zijn!
Ten tweede de effecten van het besluit tijdens de raadsvergadering op 6 juli 2017
50% besparing, 25% energie opwekken op eigen grond en 25% inkoop van groene stroom.
Het is een mantra die oeverloos herhaald wordt. De percentages zijn op pragmatische basis
gekozen, een echte onderbouwing is er niet. Verkrampt hieraan vasthouden heeft als
consequentie:
-

-

Dat structuurvisies gewoon van tafel geveegd worden.
Beleidsarme notities komen hiervoor in de plaats, we lopen achter (opzij, opzij,
opzij).
Er worden al besluiten genomen voor de RES voordat de verkenning Duurzame
Polder is afgerond. Straks kunnen we niet meer terug. En deze zaken worden
informeel besproken.
Er wordt afgeweken van landelijk beleid; de zonneladder, waarin landelijke inpassing
en toepassing op goede agrarische grond helemaal onderaan staan.
Er wordt toestemming verleend aan Bekkers om te experimenteren met een
zonneweide in de Duurzame polder terwijl de verkenning nog gaande is. En dat nog
wel aan de rand van het dorp, waardoor de overlast voor de omwonenden enorm is.
In het voorstel grootschalige energieopwekking zonne-energie in Oss wordt geen
minimale afstand tot de Dorpskernen voorgesteld. Dat zou het minimale moeten zijn,
om de burgers tegemoet te komen. Waar ligt immers een zonneveld, waar de
bewoners massaal opkijken?
Het oriënteren op alternatieven die echt duurzaam zijn, is nooit echt gedaan en lijkt
ook niet meer bespreekbaar.

Ten derde de kwaliteit van de besluitvorming
In bedrijven wordt voor belangrijke besluitvorming de formule E = K x A
wordt toegepast. (Eindresultaat is afhankelijk van de Kwaliteit van besluit en de Acceptatie)
En als het dan gaat om de kwaliteit van de besluitvorming; op welke grond is de keuze t.a.v.
deze locatie gerechtvaardigd en in lijn met hetgeen de overheid aangegeven heeft als
nationaal afwegingskader bij de inpassing van zonne-energie welke is opgesteld n.a.v.de
motie Carla Dik-Faber Christen Unie ( 2 oktober 2018 en 28 mei 2019 )? In de kamerbrief van
deze motie staat dat de kamer de zorg uitspreekt over zonneparken omdat deze ertoe leiden
dat landbouwgrond verdwijnt en deze negatieve gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare
natuur en bodemleven.
Enkele citaten:
-“Het kabinet acht het vanuit het oogpunt van voedselzekerheid, biodiversiteit, landschap en
cultuurhistorie van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met landbouwgronden en natuur.
-“Hoewel natuur- en landbouwgebieden daarbij niet volledig worden uitgesloten, ligt de
voorkeur bij gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur, zoals
waterzuiveringsinstallatie, vuilnisbelten, binnenwateren of bermen van spoor- en autowegen.
Conclusies en monitoring :
“Het kabinet heeft de verwachting dat de genoemde maatregelen leiden tot het beter benutten
van daken en onbenutte terreinen en zoveel mogelijk ontzien van landbouw en natuur.

Wanneer de zonneladder wordt toegepast blijkt dat het zonneveld in Lith op landbouwgrond
op de laagste trede van de zonneladder staat en dus als laatste in aanmerking komt. Alleen
zoiets als de Keukenhof zou nog lager op deze zonneladder staan!!
Daarbij staan er bij het voorgenomen zonneveld in Lith maar liefs ca 20 woonhuizen in de
nabijheid van dit zonneveld.
Ten derde bezoek aan zonnevelden in Rijssen en Nieuw Bergen (Limburg)
Een bezoek aan een inmiddels opgebouwd zonneveld in Rijssen levert de volgende
informatie op:
. Het bestaat uit 57.000 panelen op 15,5 hectare met 18,2 MW [ 3600 panelen/hectare )
. Aansluiting voor ca. 16MVA ( 9 transformatoren  inkoopstation )
. Aansluiting op verdeelstation welke direct in de nabijheid ligt 1 km afstand.
( de bekabeling van zonneveld naar verdeelstation is voor rekening van de initiatiefnemer
en is uiterst kostbaar )
. Het zonneveld is opgesteld tegen een spoorlijn en er staan slechts 3 huizen in de directe
omgeving welke bij navraag bewoners ca. 1 á 1,5 ton aan planschade hebben ontvangen !!
In de directe nabijheid van Nieuw Bergen Limburg is een enorm zonnepark in de planning en
wel Energie landgoed Wells Meer ( gemeente Nieuw Bergen )
Het bestaat uit maar liefs 780.000 panelen op 400 hectare [ 1950 panelen/hectare]en ligt op
braakliggend grond met slechts 3 huizen in de direct omgeving waar voor het geheel toch al
ca. 1 miljoen voor planschade is meegenomen.
De keuzes voor bovenstaande zonnevelden ligt in tegenstelling tot die in Lith wel in lijn met
de zonneladder.
Namens de vereniging voor Behoud en leefbaarheid Lith en omgeving,
Paul Kasbergen en Alette Samuels.

