20200624 – Reactie Leefbaar Reeth op Ontwerp-Verklaring van
Geen Bedenkingen Zonnepark A15
Beste raadsleden,
Vandaag spreekt u over de Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15.
Leefbaar Reeth is blij met de komst van dit zonnepark als noodzakelijke stap in de
energietransitie.
Wij hebben echter wel een opmerking bij paragraaf 1.5: Het initiatief draagt bij aan het
omgevingsfonds Knoop 38.
Begin 2017 spraken wij met de gemeenteraad over de vele initiatieven in het gebied
Knoop38: Windmolens, verbreding en doortrekking A15, het andere (veel drukkere) gebruik
van Park15, industrieterrein de Grift, en natuurlijk de beoogde Railterminal Gelderland. Ons
voorstel was toen om de plannen samen te beoordelen, de schade van de plannen met een
geïntegreerde en afgestemde aanpak in een keer samen zoveel mogelijk op te lossen. We
vroegen gemeente en provincie om een gebiedsvisie waarmee we duidelijkheid zouden
krijgen over de leefbaarheid van Reeth voor in elk geval 15 tot 20 jaar.
Een van de doelen die we hadden was te komen tot een gebiedsfonds dat dan, na de
geïntegreerde uitvoering van de plannen, de leefbaarheid zou verbeteren en eventuele
restschade aan omwonenden zou vergoeden. Het gebiedsfonds zou gevuld moeten worden
door de planontwikkelaars. Zo is de term Omgevingsfonds toen ontstaan. De handen gingen
op elkaar voor zo’n geïntegreerde aanpak.
Inmiddels moeten we vaststellen dat dat helemaal mislukt is. Elke projectontwikkelaar gaat
zijn eigen gang in zijn eigen tempo. Van gezamenlijke aanpak van het gebied is niks
gekomen. Van een echte langetermijnvisie van Provincie en Gemeente ook niet, met
uitzondering van de vaststelling van de A15 als zone voor energieopwekking (tussen twee
haakjes: neem ook de zone langs de A50 mee als het om wind gaat).
Ook het gebiedsfonds is er niet gekomen. De gemeente heeft geen enkel zichtbaar initiatief
genomen. Ook op verzoek tot overleg hierover van Windpark Nijmegen Betuwe kwam geen
reactie van de gemeente. Er is geen enkel stuk met de raad gedeeld. Er bestaat geen
gebiedsfonds. Dit stuk in het voorstel dat u vandaag bespreekt gaat over luchtfietserij. Onze
verwachting van de gemeente omtrent het omgevingsfonds is gedaald naar nul. We denken
niet dat het er komt, en mocht het er toch komen dan verwachten we onvoldoende invloed
op de besteding van beschikbaar geld.
Omwonenden hebben daarom zelf onderhands afspraken gemaakt met Windpark Nijmegen
Betuwe en met het zonnepark van Green Giraffe. Wij vinden het belangrijk om dat ook met
de ontwikkelaars van dit zonnepark van Pure Energy te doen. Wij hebben daar al een keer
met hen over gesproken en verwachten die gesprekken voort te zetten en af te ronden
voordat de vergunning gereed is

We verzoek u daarom om paragraaf 1.5 te vervangen. Stel in plaats van die paragraaf vast
dat de initiatiefnemer en omwonenden vóór vergunningverlening samen een afspraak
maken over tegemoetkoming waar zij beiden tevreden mee zijn. Op die voorwaarde zullen
wij het zonnepark zeker steunen en graag de samenwerking met hen zoeken.
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