Tweede Informatieavond - 9 december 2019 in de Noordmee
GroenLeven/Chris Kremer Zonnepark Sellingerbeetse
23 aanwezigen (zonder gemeente of KBB)

Chris Kremer opent de avond. De opmerkingen en meningen van de eerste avond van 11 juli 2019 in
kerk Opwaarts zijn verwerkt in een nieuw plan. Het inrichtingsplan en participatieplan op hoofdlijnen
wordt vanavond gepresenteerd.

Verhuizen van de installaties van Kremer Zand en Grind
- wordt verhuisd naar het BZG;
- Installaties en vrachtverkeer verdwijnen hiermee uit het gebied;
- Stel dat Kremer niet verhuist, dan betaalt Kremer een vergoeding t.b.v. de verminderde
verkeersveiligheid. N.b. Deze situatie is voor Kremer absoluut niet wenselijk. Kremer is voornemens
naar het BZG te verhuizen;
- Bestemmingsplantechnisch heeft het hele proces nog wat voeten in aarde, hier zitten lange termijnen
aan vast (bedrijfsactiviteit elektrisch zand drogen).

Uit de sessie van 11 juli:
1. Houd westzijde vrij van panelen
2. Hanteer voldoende afstand tot de oevers
3. Houd rekening met de natuurwaarden
4. Laat de omgeving mee profiteren.
5. Neem de camping weer in gebruik.
6. Geen hek, grotere afstand tot oever
7. Geen drijvend zonnepark op de westzijde van de plas.
8. Grotere afstand t.o.v. Woningen
9. Geen crossactiviteiten of hangplek op voormalig depot
10. Hoogte zo minimaal mogelijk
11. Nieuw fietspad en verbeteren bestaand fietspad
12. Plan opstellen om natuurwaarden in het gebied te versterken (i.s.m. SBB)
13. Handhaven camping
14. Cadeau voor de omgeving

15. Noordelijke zandwinplas na zandwinning teruggeven aan de natuur.
16. Honden aan de lijn
17. Beveiliging van het park

Resultaat overleg
1. Vorm aangepast, westzijde vrijgehouden, grotere afstand tot woningen en oevers
2. Natuuronderzoek uitgevoerd, alleen panelen op diepe gedeelte van de plas
3. Vergroting natuurwaarden door aanleg poelen, zwaluwenwand en verdichten groenzone aan
noordzijde.
4. Recreatieve voorzieningen; uitkijkpunt, fietslaadvoorzieningen, speelschip op het strand.
5. Zichtbaarheid zonnepark beperkt door ontbreken hekwerk, kleurgebruik en beperkte hoogte
installatie.
6. Inrichting schiereiland noordwestzijde van de zuidplas wordt zodanig ingericht dat gebruik door
motorcrossers e.d. wordt tegengegaan.

Inrichting
- Oost-west opstelling. Er komen 12 panelen op elke drijvende staalconstructie. De panelen hebben
de kleur van het water, net als de transformators;
- 39 MWp
- Zichtlijnen zoveel mogelijk openhouden. Echter moeten de hectares in het plan minimaal
gerealiseerd worden om de businesscase sluitend te krijgen;
- Een idee vanuit Kremer en GroenLeven is om het meest zuidelijk deel van de het zonnepark te
verplaatsen naar het noordoostelijk deel van de plas i.c.m. met een uitbreiding van de zandwinning
aan die kant.. Hierdoor komen de zonnepanelen nog verder uit het zicht van de bewoners te liggen.

Participatie
- Een omgevingsfonds wordt in het leven geroepen in samenwerking met de klankbordgroep. De helft
van dat fonds wordt lokaal toegepast. De andere helft wordt op gemeentelijk niveau besteed t.b.v.
Duurzaamheidsprojecten. Voorbeeld: Nedersaksenlijn wordt genoemd in het publiek.
-

Reacties uit publiek
- De heer De Vries van Vogelwerkgroep de Hop: 40 procent van de toendrarietganzen (dit zijn er per
nacht duizenden) komt op de Sellingerbeetse plassen overnachten. De toendrarietganzen zullen
uitwijken naar andere plekken, houdt daar wel rekening mee. De plas ziet ‘s ochtends sowieso zwart

van de vogels, dat raken we kwijt. Meningen hierover zijn verdeeld in het publiek. Deze ganzen zijn
anders dan de ganzen die voor overlast zorgen. Chris Kremer wil dit serieus oppakken en nodigt de
heer De Vries uit voor overleg om hier een oplossing voor te bedenken.
- Boer aan de noordkant: Hoe staat het met de waterkwaliteit als er nog meer vogels bij komen? 4 jaar
geleden zat er geen gans. Antwoord vanuit Vogelwerkgroep de Hop: dit is geen discussie voor
vanavond.
- Kunnen er panelen op de noordplas komen, i.p.v. de zuidplas? Chris Kremer: daar zijn nog
bedrijfsmatige activiteiten, dus dan zitten we onszelf in de weg. Praktisch gezien lukt niet. Publiek
stemt in.
- Mensen zijn heel benieuwd naar de milieueffecten en willen hier graag van op de hoogte gehouden
worden. Deze mensen kunnen hun gegevens achterlaten.
- Van het strand aan de zuidkant en aan de Beetserwijk aan de noordkant worden
visualisaties gegeven. Het publiek reageert hier neutraal op, niemand heeft hier kritiek op. Mensen
kunnen hun contactgegevens achterlaten als zij ook een visualistie vanuit hun eigen tuin willen.
- Complimenten vanuit het publiek dat Kremer de aanwonenden vanaf het begin heeft betrokken.
Hiermee stemmen velen in.

Suggesties uit publiek
- Hondenspeelplaats aan de noordwestkant
- Fietspad langs de Voorbeetseweg
- Mensen mogen hun ideeën doormailen naar de klankbordgroep de komende twee weken
- Informatiebord op het strand met weetjes over het zonnepark.

