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Op 11 december wordt door de raad in de voorronde gesproken over de ontwerp verklaringen van
Geen bedenkingen over Zonnepark Overbetuwe en Zonnepark Hemmen. Omdat voor de CDA fractie
duurzaamheid een speerpunt is en omdat ook de raad tijdens de begrotingsbehandeling en bij de
kadernota heeft aangegeven te willen werken aan een integrale visie op duurzaamheid (conferentie
en werkgroep duurzaamheid) hebben wij de volgende vragen:

1. hoe zie het College de rol van de werkgroep duurzaamheid in dit proces tot nu toe en in het
vervolg van dit proces?
De raad heeft recent besloten de Raadswerkgroep Duurzaam Overbetuwe (WDO), zoals deze
op 12 januari 2016 is ingesteld, te continueren. Daarnaast heeft raad besloten de WDO
opdracht te geven om uitvoering te geven aan motie M-4 van 3 juli 2018. De samenwerking
et het WDO tot u toe had eer ee ad ho e aderi g e
iste de i tegraliteit. Wij zie
de rol in het vervolg van het proces meer in een intensievere samenwerking waarbij de
keuzen die gemaakt moeten worden op de opgaven zoals: aardgasvrije wijken, Regionale
Energiestrategie en grootschalige opwekking duurzame energie meer integraal en onderlinge
samenwerking tot stand komen.

2. Is bekend hoeveel ondernemers er in de afgelopen 2 jaar is geïnvesteerd in zonnepanelen op
bedrijfsgebouwen?
Wij monitoren hier niet actief op. Wel stimuleren wij de bedrijven actief met
bedrijventerreinen energie positief (BE+) en benaderen wij bedrijven met dakenscans.

3. Is er inzicht doorhoeveel ondernemers de komende twee jaar naar alle waarschijnlijkheid
nog zullen gaan investeren in duurzame energieopwekking?
BE+ is u i de fase dat edrij e ges a d orde aar hu pote ties voor verduurzaming in
kaart worden gebracht. In de volgende fase blijkt welke bedrijven van de Aam en de Merm
investeren in duurzaamheid.
In het 1ste kwartaal van 2019 streven wij bedrijven op andere bedrijventerreinen te anderen
voor investeringen voor pv op daken te doen.
4. Heeft het college in beeld hoe groot het vermogen (in MW) aan stroomproductie is van de
voorgenomen investeringen op agrarische bedrijfsgebouwen?
Nee, dit hebben wij niet in beeld.

5. Wat zal de invloed zijn op de grondmarkt bij het onttrekken van 50 à 70 hectare
landbouwgrond in onze gemeente?
Wij kunnen hier geen reële inschatting van maken, maar verwachten dat dit gelet op het
totale oppervlak, maar een beperkte invloed heeft. Boven dien kiest de individuele agrariër
vrijwillig om zijn grond ter beschikking te stellen.
6. Door de onttrekking van 70 hectare landbouwgrond mag verwacht worden dat het aantal
transportbewegingen van (agrarische) bedrijven gaan toenemen door de grotere afstand.
Kunt u aangeven of en wat dat voor invloed is op de leefomgeving, ons wegennetwerk en de
concurrentiepositie van de agrariërs?
Zie vraag 6. Doordat de grond niet meer wordt gebruikt kan het in theorie mogelijk zijn dat er
minder transportbewegingen plaatsvinden. In het geval van Hemmen is het zo dat de
gronden die aan agrariërs als compensatie zijn aangeboden juist dichter bij de bedrijven
liggen.
7. Heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de invloed van dergelijke grote zonneparken is op
bodemleven, biodiversiteit en grondwaterkwaliteit ?
Begrazing door schapen en akkerrandbeheer hebben een positieve invloed op het
bodemleven.
Er heeft een natuurwaardenonderzoek plaatsgevonden. Doordat het plangebied van de
zonneparken extensief wordt gebruikt, kan op plekken langs de watergangen
(natuurvriendelijke oevers), de stroken tussen de tafels waar panelen op liggen en de randen
van het terrein en de aanvullende landschapselementen, de biodiversiteit in omvang en
kwaliteit toenemen.
Het waterschap is om advies gevraagd voor het aspect (grond) water en heeft positief
geadviseerd.
8. Heeft het college onderzocht wat de mogelijke invloed kan zijn van een dergelijk groot
zonnepark op het geluid van autobaan, spoorweg en RTG, in relatie tot de bewoners in de
omgeving ?
Ten behoeve van het Zonnepark Overbetuwe heeft een geluidsonderzoek plaatsgevonden.
Omdat een zonnepark niet of nauwelijks geluid produceert, voldoet het ruimschoots aan alle
normen. Er is ook gekeken naar mogelijke weerkaatsing van geluid via de zonnepanelen. Zelfs
als wordt uitgegaan van het meest negatieve scenario qua weerkaatsing is het effect hiervan
op de omgeving minimaal.
9. Is er contact geweest met Tennet of de op te wekken capaciteit van de parken kan worden
afgenomen door het energienetwerk en zo ja, wat zijn dan de bevindingen van Tennet?
Om de opgewekte energie te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet is de realisatie van een
nieuw onderstation in het gebied zeer wenselijk (maar niet per se vereist). Met Tennet en
Alliander worden op dit moment gesprekken gevoerd over mogelijke locaties voor een nieuw
te realiseren onderstation in het gebied tussen Elst en Nijmegen.

10. Wat is het effect van een uitstel van besluitvorming met meer dan zes maanden voor het
kunnen slagen van de voorliggende initiatief in Hemmen?
Vertraging in de besluitvorming zal tot gevolg hebben dat het project pas op een later
moment de SDE subsidie kan aanvragen. De SDE subsidie kent een dalende trend. Als de SDE
subsidie later wordt aangevraagd zal dat zeker invloed hebben op de exploitatie van het
initiatief in Hemmen (en ook in Overbetuwe). Omdat de hoogtes van toekomstige subsidies
niet bekend zijn, zijn de exacte effecten hiervan nog niet goed in te schatten. Overigens is het
voornemen van het Rijk om de systematiek van de SDE subsidie per 2020 te veranderen.
Effecten daarvan kunnen wij nog helemaal niet inschatten.

11. de raad is voornemens een raadsconferentie samen met het college te organiseren over de
doelstellingen en uitwerking van de duurzaamheidsambities. Op welke wijze leggen de
voorliggende initiatieven Overbetuwe vast in haar voornemens voor verdere verduurzaming?
Wat is het gevolg van 'geen bedenkingen afgeven' voor het besluitvormingsproces en is
daarin nog ruimte voor een raadsconferentie over dit onderwerp?
Met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen zullen de zonneparken, bij het
uitblijven van zienswijzen tzt door het college kunnen worden vergund. Dat betekent dat deze
zonnepark in dat geval als uitgangspunt moeten worden gezien bij de raadsconferentie over
de duurzaamheisambities.

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Henk Mulder

