Aantekeningen 11 juli 2019 Informatieavond zonnepark Beetse Kremer/GroenLeven
22 mensen aanwezig (inwoners en klankbordgroep)

Idee
Structurele compensatie
- Moeras/heide
- Ecologisch bermbeheer
Bos links van de Zuidplas is
van SBB heeft moeras/heide
en moet in oude staat
hersteld/onderhouden worden.
Tevens goed voor bijen!
Panelen laten installeren door
een lokale
zonnepaneelinstallateur,
bijvoorbeeld Platen Ter Apel

Inrichting
Mening
Groot dilemma! Het is nodig en
nuttig, maar de manier waarop
is slecht.
Wisselende reacties vanuit de
groep

Prima korte termijn oplossing,
dus 15 jaar

Het moet geen verdienmodel
worden voor externe partijen

Er moet wat gebeuren, we
moeten van het gas af
Graag minder panelen

Inzetten op ontwikkeling van
flora/fauna zonder dat het goed
toegankelijk is voor mensen
Versterking biodiversiteit als
voorwaarde
Verdeling zuid/noord mogelijk?

Houd een korte looptijd van 15
jaar, daarna heroverwegen
Zichtlijn met natuurelementen
1 groot stuk leeg houden voor
recreatie en natuur
Panelen net onder het
wateroppervlakte plaatsen

Men ziet de panelen graag zo
veel mogelijk in het oostelijke
en noordelijke gedeelte van het
park. Vanaf de
recreatiestranden moet er zo
min mogelijk tot geen zicht zijn
op de zonnepanelen.

Korte duur maar als noordplas
klaar is kan de heleboel dan
verhuizen?

Op verkeerde been gezet

Aandachtspunt
Panelen moeten meer dan 50
meter uit de kant komen te
liggen

Onderzoek doen naar huidige
flora en fauna.
Onderzoeksresultaten dienen
als nulmeting. Vervolgens
nadelige punten elimineren en
voordelige punten versterken
Voldoet het ecologische
onderzoek dat uitgevoerd gaat
worden aan de natuurwet?
Wetenschappelijke kwaliteit
moet gewaarborgd worden.
Vogelbescherming zegt: niet
doen zolang er geen
onderzoek naar is gedaan!!
Eerst wetenschappelijk
onderzoek doen, Jeroen
Wevers van de provincie
Wat gebeurt er met de
zandhopen als Kremer
verhuist?

Afrastering (voor kanoërs en
mensen van buitenaf)
Terrein wat nu door
crossmotoren wordt gebruikt
weer natuurlandschap van
maken dat afgesloten is
7-merenvaart Beetserwijk
Vogels landen te hard op de
panelen!
Ec te vroeg nu, laten we niet
voor geld zwichten
Vogels dalen neer op panelen
alsof het water is
250 ganzen en zwanen hebben
zo meteen geen plek meer

Graag natuurlijke afscheiding,
zodat de panelen niet in het
zicht liggen
Bij mensen niet duidelijk dat het
plan nog niet vast staat
Plan in powerpoint groenleven
toont meer zonnepanelen dan
aanvankelijk aan de
omwonenden is verteld
Kremer zou energie gebruiken
van de zonnepanelen, maar
lijkt nu niet te gebeuren
Is de Flora- en faunatoets
openbaar? En worden
daarmee getallen van
meerdere jaren gebruikt?
Hoe zit het met opwek in de
winter en zomer? → I.c.m.
zandwinning- en productie?
Hoe kunnen we kanovaarders
afscheiden?

Idee
Omwoners stroom laten
afnemen tegen een laag tarief.
Goedkoop stroom!
Stroom af nemen,
zonnepanelen op dak
50% financieel profijt voor de
omgeving
Educatiecentrum bij de
Sellingerbeetse

Men ziet graag dat de camping
weer in gebruik wordt
genomen. Hierbij is het van
belang dat de discussie die er
heerst over het stukje land
tussen de camping en het
water wordt verholpen, zodat
de campinggasten in/op het
gehele bosperceel kunnen
recreëren.

Participatie
Mening
Goed plan, mits we stroom af
kunnen nemen tegen laag
tarief en zonnepanelen op ons
dak krijgen.

Aandachtspunt
Doe a.u.b. iets tegen
crossmotoren en andere
onbevoegden
Inzetten op nieuw gebruik van
de camping
Doe iets tegen de
crossmotoren!
Mensen met achtertuinen
aangrenzend aan de plas
ondervinden veel hinder van
onbevoegden en honden. Kan
dit afgesloten worden?

