Verslag omgevingsdialoog
Realisatie zonnepanelenpark aan de
Driehuizerweg ong. te Haghorst
12-02-2019
Locatie Eetcafé Den Horst, Sint Josephstraat 1 te (5089 NK) Haghorst
Overleg Omgevingsdialoog Driehuizerweg ong. te Haghorst

Datum overleg

1.

Uitnodiging

In het kader van de omgevingsdialoog heeft de initiatiefnemer uitnodigingen verstuurt naar
adressen in de omgeving van het plangebied, naar de bewoners van bungalowpark Stille Wille, naar
gemeenteraadsleden en naar de coöperaties Haghorst en Hilverstroom. De uitnodiging is als bijlage
1 aan deze samenvatting toegevoegd.

2.

Aanwezig

Op de als bijlage 2 toegevoegde presentielijst staan de persoonsgegevens vermeld van de
aanwezigen bij de omgevingsdialoog op 22 januari jl. Verder waren aanwezig Thijs van Oirschot
(initiatiefnemer), Johan van de Ven specialist energie van Aelmans Adviesgroep en ondergetekende
specialist ruimtelijke ordening van Aelmans Adviesgroep. In totaal hebben er 55 personen
ingetekend en waren er ca. 65 personen aanwezig.
Afgemeld: Via e-mail zijn er bij de initiatiefnemer ca. 30 afmeldingen binnengekomen. Deze
personen hebben alsnog via de mail een hand-out van de presentatie en een reactieformulier
ontvangen.

3.

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkom
Wie ben ik?
Wat en waarom? Doelstellingen en beleid
Zonneweide Haghorst
Landschappelijke inpassing
Flora en Fauna;
Technische uitvoering
Lokale participatie, voordelen directe omgeving
Energie landschap
Vervolgstappen
Vragen/opmerkingen
Afsluiting
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4.

Verslag dialoog

Nadat iedereen welkom is geheten en voorzien is van koffie/thee en een plak cake wordt door Thijs
van Oirschot (initiatiefnemer) de agenda van de avond en de reden van de avond/omgevingsdialoog
nader toegelicht.
Thijs geeft aan dat eerst de presentatie van het voornemen gegeven wordt en dat na de presentatie
er gelegenheid is voor vragen. De hand-out van de presentatie is als bijlage 3 aan deze samenvatting
toegevoegd. Voor de inhoud van de presentatie wordt naar deze bijlage verwezen.
Volledigheidshalve volgt hieronder een korte samenvatting van de presentatie.
Samenvatting
Het voornemen heeft betrekking op het realiseren van een zonnepanelenpark van ca. 25 ha. aan de
Driehuizen ong. te Haghorst. Grootschalige opwek van duurzame energie is nodig voor het behalen
van de duurzame energiedoelstellingen op korte termijn 14% (2020) en lange termijn 100% (2050).
Dit is mogelijk doormiddel van zonneweides en/of windmolens. Dit zijn bewezen technieken, er zijn
ook nog andere technieken. Het voornemen draagt voor ca. 9% bij aan de gemeentelijke doelstelling
van 2020.
De projectlocatie is gelegen vlakbij bungalowpark Stille Wille. Deze situering biedt voor de
omwonenden en het bungalowpark met haar bewoners diverse voordelen. Men kan gebruik maken
van de opgewekte stroom en bij voldoende belangstelling ook van warmte door het gedeeltelijk
installeren van PVT panelen en het realiseren van een warmtebron. Het bungalowpark kan op deze
manier volledig voorzien worden van duurzame energie. Tevens wordt er gekeken of er een pilo
opgestart kan worden met waterstof. Dit is mogelijk interessant omdat de Stille Wille al voorzien is
van een leidingnetwerk voor gas, er wordt dan gekeken of dit leiding netwerk gebruikt kan worden
voor waterstof.
Het zonnepanelenpark wordt aangelegd met aandacht voor de landschappelijke inpassing (o.a.
groenstrook rondom en aanleg bloemenweide), aanwezige Flora en fauna (faunapassages en
uitbreiding van leef- en foerageergebied van de aanwezige soorten) en uitstraling naar omgeving
(lage opstelling oost-west). De bodem wordt zo min mogelijk bewerkt bij de realisatie van het park,
zodat er zo min mogelijk aantasting van de bodem plaatsvindt.
Naast de mogelijkheid voor het benutten van te produceren duurzame energie kunnen
omwonenden ook participeren in het project. Hierbij wordt gedacht aan het uitgeven van
zonnedelen, met een rendement op de investering. Een andere mogelijkheid is de postcoderoos. Dit
wordt nog nader onderzocht en uitgewerkt in overleg met Coöperatie Hilverstroom.
Door de dalende SDE+ subsidie, de beperkte netwerkcapaciteit en de druk van buitenlandse
investeerders is dit het moment om te investeren in een project voor grootschalige opwek van
duurzame energie waarbij de lokale maatschappij kan profiteren. Wachten we te lang, dan is een
dergelijk project niet meer rendabel en wordt de netwerkcapaciteit benut door initiatieven van
buitenlandse investeerders. Er is derhalve geen tijd te verliezen!
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Vragen/opmerkingen
- Is er onderzoek gedaan naar het bodemleven in de grond?
Antw. Het bodemleven in de grond maakt geen onderdeel uit van het Flora en Fauna onderzoek.
Dit omdat het hierbij niet gaat om beschermde soorten. Het bodemleven is echter wel van groot
belang voor het behoud van de landbouwkundige waarde van de grond. De initiatiefnemer
wenst dit project ook te beschouwen als pilot voor onderzoek naar de kwaliteit van de bodem
en de gevolgen hiervan door het plaatsen van zonnepanelen voor een periode van maximaal 25
jaar.
- Kunnen niet beter daken van stallen benut worden in plaats van het benutten van
landbouwgrond (ook ten aanzien van het rendement)?
Antw. Er wordt momenteel al volop gebruik gemaakt van het benutten van daken van stallen,
met name in combinatie met het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (hiervoor is er een
subsidiemogelijkheid). Echter enkel met het benutten van daken worden de doelstellingen van
rijksoverheid en gemeente niet gehaald. Daarnaast kunnen niet alle daken hiervoor benut
worden (schaduw, constructie en visuele nadelen). Met betrekking tot het rendement kan
landbouwgrond niet vergeleken worden met een zonnepanelenveld. Landbouwgrond staat in
deze regio vaak in dienst van een veehouderijbedrijf. Voor akkerbouw is het rendement zeer
beperkt. Op basis van de waarde van de grond bedraagt het rendement afhankelijk van de teelt
vaak niet meer dan 1 à 2 %. Het rendement van een zonnepanelenveld is veel hoger, wat ook
noodzakelijk is om de hoge investering terug te kunnen verdienen.
- Wat is concreet het voordeel voor de bewoners van de Stille Wille
Antw. De bewoners van Stille Wille kunnen evenals andere omwonenden participeren in het
project. Hiervoor moeten ze lid zijn van een coöperatie die de zonnedelen uitgeeft. Dit biedt
voordelen in de vorm van rendement op de zonnedelen of korting op het stroomtarief. Ook
wordt onderzocht of voor een gedeelte van het park de postcoderoos toegepast kan worden.
Daarnaast kan bij voldoende belangstelling gebruik gemaakt worden van een warmtepomp voor
verwarming van de woningen. Er worden dan gedeeltelijk PVT panelen in plaats van PV panelen
toegepast. Hiervoor moet eerst de warmtebehoefte bepaald worden waarna bekeken wordt of
de benodigde extra investeringen rendabel gemaakt kunnen worden.
- Coöperatie Haghorst heeft nog geen mening over het plan
Coöperatie Haghorst heeft nog geen mening over het voornemen. Deze mening moet nog
gepeild worden onder de leden.
Antw. Naast Coöperatie Haghorst worden ook Coöperatie Hilverstroom en Stille Wille betrokken
bij het plan. De concrete invulling hiervan wordt nog nader uitgewerkt en volgt later.
- Naa de k ee an Jan Ro man he moe en kan eel nelle heef hij ijden de
klimaattop ook aangegeven dat eerst maar eens alle daken benut moeten worden voor
zonnepanelen, daarna verder kijken
Antw. De huidige realiteit heeft deze uitspraak ingehaald. Als je wacht tot alle daken benut zijn,
ben je zomaar 10 jaar verder. Naast dat de doelstellingen daarmee niet gehaald kunnen worden,
is het zeer de vraag of er dan nog subsidie mogelijk is op zonnepanelen. Zonder subsidie kunnen
geen grootschalige zonneweides of windmolens gerealiseerd worden. Daarnaast zullen
buitenlandse investeerders ondertussen wel de netwerkcapaciteit benut hebben, waardoor er
geen nieuwe parken aangesloten kunnen worden, tenzij de netwerkcapaciteit wordt vergroot.
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-

Is naast Reijrink ook de andere buurman al benaderd in verband met de ligging van het
pad naast de projectlocatie?
Antw. Nog niet, er zal nader bekeken worden in hoeverre dit bij kan dragen aan het project.
- Hoe zit het met de geluidsproductie van de transformators?
Antw. De transformatoren worden in kant en klare containers geplaatst, voorzien van
geluidsisolatie. De geluidsuitstraling is dus beperkt. De afstand van deze transformators tot aan
de dichtstbij gelegen woningen is dermate groot dat er geen sprake kan zijn van geluidsoverlast.
De ich af a d hie
bed aag c f
de VNG b ch e Bed ij e e
i ie
ei g
meter. Bij onderhavig voornemen bedraagt de afstand tot de dichtstbijgelegen woning van
derden minimaal 180 meter. De woningen van Stille Wille liggen op een afstand van minimaal
300 meter van de te plaatsen transformatoren.
- Er moeten nog allerlei zaken onderzocht worden, hoe zit het met de haalbaarheid van het
plan?
Antw. Er zijn inderdaad nog verschillende hobbels op het traject. Het project wordt echter stap
voor stap verder uitgewerkt. Er zal ten slotte eerst een vergunning verleend moeten zijn voordat
het project concreet uitgewerkt en gerealiseerd kan worden. Deze omgevingsdialoog maakt
onderdeel uit van de vergunning.
Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en de omgevingsdialoog wordt hierna afgesloten.

5.

Afronden omgevingsdialoog

Dit verslag is op .. januari 2019 via e-mail verzonden naar alle aanwezigen en afmeldingen van de
omgevingsdialoog. Hierbij is verzocht om eventuele opmerkingen of aanvullingen door te geven,
zodat deze nog in het verslag verwerkt kunnen worden.
6.

Ingekomen reacties

Via e-mail zijn er een aantal reacties binnengekomen. Deze reacties zijn als bijlage 4 aan dit verslag
toegevoegd.
Opgesteld door:
Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

ing. J.J.T. van Selst
Bijlagen:
1.
Uitnodiging omgevingsdialoog;
2.
Presentielijst omgevingsdialoog;
3.
Hand-out presentatie omgevingsdialoog;
4.
Reacties op omgevingsdialoog.

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

