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Nota van antwoord vragen CPB ontwikkelingen
zonnepark Kuinre

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 14 maart 2019 heeft de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) vragen gesteld over de
‘Ontwikkelingen zonnepark (55 hectare) Kuinre’.
De vragen zijn gesteld nadat de heer Van de Hengel namens Plaatselijk Belang Kuinre, werkgroep
“Energie Collectief Kuinre”, tijdens de politieke markt heeft ingesproken.
Alvorens in te gaan op de vragen van CPB willen we de rol van “Energie Collectief Kuinre” toelichten.
We doen dit aan de hand van hun eigen uitnodiging voor een bijeenkomst op 5 maart jongstleden.
Hier volgt een uitsnede uit deze uitnodiging.
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in uw brief geeft u het volgende aan ‘Er zijn inmiddels diverse overleggen geweest tussen het ECK en
diverse projectontwikkelaars’. De rol van ECK staat in de bovenstaande uitnodiging beschreven. Ze
geven aan dat inwoners benaderd zijn door projectontwikkelaars. Bij de bijeenkomsten georganiseerd
door ECK zijn we als gemeente aanwezig geweest om toe te lichten welk beleid er in voorbereiding is.

Beantwoording vragen:
Vraag 1a: Is de gemeente bekend met deze plannen? Zo ja zie 1B.
Ja, de gemeente is bekend met deze plannen die door het bedrijf Sunvest als principeverzoek zijn
ingediend. Op 1 maart jl hebben we het verzoek via de mail ontvangen.
Vraag 1b: Wat is de rol van gemeente in dit project?
Het is onze plicht om ieder verzoek te toetsen aan het geldend beleid en te beoordelen wat de
(on)mogelijkheden zijn. Dit is uitgevoerd en gemeld dat besluitvorming over dit verzoek niet kan
plaatsvinden omdat er op dit moment een beleidskader ontbreekt. Inmiddels is per mail, gedateerd 19
maart, het principeverzoek ingetrokken.
Vraag 2: Hoe wordt de gemeenteraad meegenomen in deze plannen?
Het college is voornemens om in april een besluit te nemen over het beleidskader ‘Zonnepanelen op
land’ en dit aan uw raad voor te leggen. Vervolgens stellen we voor dit beleidskader te agenderen
voor de werkvergadering van 7 mei a.s..
Vraag 3: Zijn er raakvlakken tussen de G1000 overleggen, die in de winter van 2017 zijn gestart en
het G1000 akkoord van april 2018?
Ja zeker. De in de werkplaats Zon en Wind geformuleerde uitgangspunten hebben een plek gekregen
in het beleidskader.
Vraag 4: Wat is het collegestandpunt aangaande deze ontwikkelingen waarbij landbouwgrond
omgezet wordt naar een zonnepark? Ook in het kader van het beleid “Zon op grond”?
Het nog te nemen besluit door het college over het beleidskader ‘Zonnepanelen op land’ bevat dit
standpunt.
Vraag 5: Wanneer kunnen we uw visie betreffende de uitvoering van de G1000 en de kaders
aangaande de energietransitie tegemoet zien?.
Deze volgt voor de zomervakantie van 2019.
Vervolg
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen CPB - zonnepark.pdf
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14 maart 2019
Betreft: ontwikkelingen Zonnepark (55 hectare) Kuinre
Geacht college,
Op 5 maart sprak de heer van de Hengel namens Plaatselijk Belang Kuinre in
aangaande de werkgroep “Energie Collectief Kuinre” (ECK). Deze ontwikkelingen
hebben veel raadsleden en ook ons enigszins verrast.
Kern van het verhaal is, dat er een onderzoek opgestart is om tot ontwikkeling te
komen van een zonnepark van 55 hectare. Er zijn inmiddels diverse overleggen
geweest tussen het ECK en diverse projectontwikkelaars.
Vragen die wij hebben:
1a: Is de gemeente bekend met deze plannen? Zo ja zie 1B.
1b: Wat is de rol van gemeente in dit project?
2. Hoe wordt de gemeenteraad meegenomen in deze plannen?
3. Zijn er raakvlakken tussen de G1000 overleggen, die in de winter van 2017 zijn
gestart en het G1000 akkoord van april 2018?
4. Wat is het collegestandpunt aangaande deze ontwikkelingen waarbij
landbouwgrond omgezet wordt naar een zonnepark? Ook in het kader van het
beleid “zon op grond”
5. Wanneer kunnen we uw visie betreffende de uitvoering van de G1000 en de
kaders aangaande de energietransitie tegemoet zien?.
Met belangstelling zien wij u antwoorden tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Ronnie Lassche, CPB.
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