
 

Verslag eerste bijeenkomst Raalte 

Beoogd zonnepark Sumpelweg 

Datum: 02.10.2021 

Locatie: Op locatie aan de Sumpelweg 

 

 

Op zaterdag 2 oktober 2021 heeft Kronos Solar een eerste bijeenkomst georganiseerd voor het 

beoogde zonnepark aan de Sumpelweg te Raalte. De bijeenkomst werd gehouden op locatie aan de 

Sumpelweg te Raalte (bijlage 1). 

De setting voor de bijeenkomst is vooraf vastgelegd in het communicatieplan wat is afgestemd met 

de omgeving via de communicatiewerkgroep. 

Voor de bijeenkomst is op locatie een tent neergezet (bijlage 2). In aanloop naar de bijeenkomst zijn 

de omwonenden binnen een straal van 1km rondom de beoogde locatie uitgenodigd. Vanuit Kronos 

is gevraagd om aanmelding vooraf.  

Alvorens personen de tent konden betreden zijn door Kronos de corona toegangsbewijzen digitaal 

gescand.  

In totaal waren er ca. 60 personen aanwezig bij de bijeenkomst. Hieronder de omwonenden, 

vertegenwoordiging vanuit Kronos Solar, de gemeente Raalte, het Oversticht, IVN en LTO.  

De bijeenkomst stond onder leiding van Michel Siersma als onafhankelijke gesprekleider. Voor de 

bijeenkomst is gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie (bijlage 3).  

Na de inleiding door Michel Siersma heeft Kronos Solar de locatie keuze verder toegelicht. Als derde 

onderdeel heeft dhr. Ben Taken (Landschapsarchitect voor verschillende projecten van Kronos Solar) 

een toelichting gegeven op de kenmerkend en het ontstaan van het gebied. Hiervoor zijn enkele 

historische kaarten en het AHN hoogtebestand geraadpleegd.  

Het hoofdonderdeel van de bijeenkomst was het onderdeel ‘in gesprek’ waarbij onder leiding van 
Michel Siersma verschillende belangen, vragen, en zorgen zijn besproken. Van dit onderdeel is een 

live verslag opgesteld (bijlage 4). Hieronder zijn de verschillende punten per categorie weergegeven. 

Er waren ook enkele vragen die niet op de bijeenkomst beantwoord konden worden. De antwoorden 

op deze vragen zullen voor de volgende bijeenkomst gecommuniceerd worden en aansluitend ook 

op de website worden gepubliceerd.  



 

 

Vragen  

Waarom noemen we het geen spiegelveld ipv 

zonnepark. 

[reactie kronos] In het vervolg kunnen we het 

zonneveld of zonneweide noemen indien 

gewenst 

Moeten we het niet hebben over de vraag of 

we dit wel willen? 

[reactie gemeente] Er ligt een opgave van 

100GWh tot 2030. Zonnevelden zijn nodig 

vandaar dat er beleid is opgesteld. Hierin zijn 

geen zoekgebieden opgenomen. De 

samenleving wordt uitgenodigd om met 

initiatieven te komen. Het project aan de 

Sumpel weg is zo’n initiatief. Eén van de 

voorwaarden uit het beleidskader is dat 

initiatiefnemer in gesprek gaat met 

omwonenden. Doel van dit gesprek is het 

ophalen van belangen. Het is uiteindelijk aan de 

initiatiefnemer om te laten zien hoe/of er een 

zonneveld kan worden gerealiseerd op deze 

locatie met inachtneming van alle belangen en 

conform het beleid. 

Welke waarde hebben de 5 toetsingscriteria 

uit het beleid 

[reactie gemeente] Uiteindelijk zal de 

gemeenteraad besluiten en beoordelen of 

voldaan wordt aan de vijf basisuitgangspunten 

uit het beleidskader. 

Heeft de gemeente een maximale belasting 

per gebied/buurt aangegeven voor duurzame 

projecten 

[reactie gemeente] Hier kunnen afspraken over 

gemaakt worden bijvoorbeeld een 

vrijwaringszone van 500 meter of 1 km rondom 

dit initiatief voor nieuwe initiatieven voor 

zonnevelden.  

Kan er over de locatie worden gesproken [reactie kronos] Het plangebied is het gebied 

wat beschikbaar is voor de ontwikkeling van 

een zonneveld. Binnen dat gebied kan 

geschoven worden. Over grond die buiten het 

plangebied ligt heeft Kronos geen 

zeggenschap/controle. 

Is er iets met ruilverkaveling mogelijk [reactie kronos] Dit kan worden onderzocht.  

Wat doet de gemeente eraan om zon op dak te 

stimuleren 

[reactie gemeente] De maximale potentie van 

zon op dak in de gemeente (64 ha) is in de 

opgave voor 2030 meegenomen. De gemeente 

kan zon op dak op dit moment niet afdwingen. 

Wel stimuleert de gemeente zon op dak zoveel 

mogelijk.  

Wat voor consequenties heeft de aanleg van 

dit zonnepark voor de capaciteit op het 

elektriciteitsnet m.b.t. aansluitingen zon-op-

dak? 

[reactie kronos] Dit is een vraag voor Enexis. 

Het zonnepark vraagt een zelfstandige 

aansluiting aan die enkel benut wordt voor 

terug levering vanuit het zonnepark. Hiervoor 

wordt een aparte kabel naar het onderstation 

van Enexis aangelegd. 

Kan de SDE++ worden weggenomen indien er 

sprake is van slecht beheer? 

[reactie kronos] Nee dat kan niet. Dit is een 

onderdeel van de vergunning. De gemeente kan 

handhaven op het moment dat er sprake is van 

het niet nakomen van afspraken of het niet 



 

uitvoeren conform vergunning. De gemeente 

heeft aangegeven bekend te zijn met het belang 

van beheer voor ecologische meerwaarde en 

daarom extra alert te zijn op dit punt. 

Wie is er verantwoordelijk voor schade bij bijv. 

brand of bliksem? 

[reactie kronos] Kronos is aansprakelijk en 

verzekerd. Tijdens de vergunningsaanvraag is 

Kronos verplicht om in overleg te treden met de 

veiligheidsregio en de verschillende scenario’s 
door te spreken en waar nodig de plannen aan 

te passen zodat de veiligheidsregio hier mee in 

kan stemmen. 

Zijn er calamiteiten uitgesloten van de 

verzekering? 

[reactie kronos] Hagel, bliksem en brand is 

afgedekt door de verzekeringspolis. Overige 

calamiteiten worden nagezocht in de polis. 

Dekt de verzekering ook vervolgschade voor 

omwonenden? Bijv glas op andermans land? 

[reactie kronos] Dit wordt nagezocht in de polis. 

Bij andere zonnevelden heeft Kronos afspraken 

gemaakt met omliggende eigenaren hierover. 

Hoe zit het met schade door ongedierte? [reactie kronos] Het aantrekken van ongedierte 

als gevolg van een verandering is niet te 

verzekeren omdat het niet makkelijk te 

bewijzen is waar de oorzaak ligt. Kronos gaat dit 

verder uitzoeken, eventueel zouden 

afspraken/maatregelen in het beheerplan 

kunnen worden opgenomen (bijv. monitoring 

en ingrijpmomenten). 

Wordt er een M.E.R. opgesteld [reactie kronos] Voor Kronos is het geen 

probleem om een M.E.R.-rapportage op te 

stellen. 

Is er geen andere oplossing dan 25 jaar 

panelen laten staan? Technologie gaat toch 

verder? 

[reactie gemeente] Juist hierom wordt er enkel 

een tijdelijke vergunning afgegeven. Op dit 

moment is dit de beste manier om het te doen. 

Er kan ook gewacht worden, dat is eveneens 

een vraag geweest die de gemeente bij het 

opstellen van de Omgevingsvisie aan de 

betrokken inwoners heeft voorgelegd. Een 

meerderheid heeft daarbij aangegeven om niet 

te willen wachten maar om een begin te maken. 

Hoe wordt omgegaan met onkruid als gevolg 

van de aan te planten inpassing. Dit is een zorg 

voor de aanliggende grondeigenaren. Kan dit 

worden gewaarborgd?  

[reactie kronos] In het beheerplan kunnen 

bepaalde soorten worden opgenomen waarbij 

afspraken worden gemaakt of beheerfrequentie 

en het maaibeheer. 

Hoeveel stroom kan Enexis op dit moment nog 

extra aansluiten voor energie producerende 

bedrijven? 

 

Hoeveel energie wil Kronos op deze locatie 

opwekken? 

[reactie middels presentatie] Minimaal 15 MWp 

geïnstalleerd vermogen. 

Hoeveel ruimte voor kleinschalige opwek voor 

de lokale burgers en bedrijven blijft er dan 

over? 

 

Er zijn mensen in de directe omgeving die 

overgevoelig zijn voor de straling die vrij komt 

van de zonnepanelen. Wij willen dit graag 

 



 

onderzocht hebben hoe dit kan en hoe dit wel 

of niet voorkomen kan worden? 

 

 

Stellingen/Mededelingen  

Aanwezigheid bij deze bijeenkomst betekent 

geen instemming 

 

Complimenten voor de bijeenkomst, bedoeling 

is niet dat we ruzie krijgen in de buurt.  

 

De gemeente zou zelf zoekgebieden aan 

moeten wijzen, gebieden die minder tot 

discussie leiden. 

 

De voedselproductie is, naast energietransitie, 

ook een maatschappelijk belang. Wat de 

gemeente zegt over dat 

zonneparken/windmolens nodig zijn, klopt 

niet. Er zijn diverse gronden onbenut. 

 

Raad heeft voorkeur voor zonneparken tot 2,5 

ha max. Ga zorgvuldig om met landbouwgrond 

en bedek de parkeerplaatsen met 

zonnepanelen. 

 

Er zijn 5 documenten met voorwaarden voor 

zonneparken. Het overzicht hiervan zal worden 

gedeeld met Kronos. 

 

Wat zijn de effecten over een periode van 25 

jaar? Denk goed na over de gewenste situatie 

over 25 jaar. Verklaar dit ook bindend voor 

andere ontwikkelaars. 

 

Beheer is heel belangrijk, zorg dat er goed 

beheer wordt geregeld.  

 

Er zijn nog andere manieren om energie op te 

wekken, waarnaar niet wordt gekeken. 

Bijvoorbeeld energie uit mest 

 

Het is duidelijk dat er veel mensen tegen zijn. 

Als het draagvlak er niet is, zou dit meer mee 

moeten spelen. Proces gaat te snel 

[reactie en vraag gemeente] Gaat in het gesprek 

over de argumenten/belangen van waarom 

omwonenden tegen zijn. Betekent dit ook dat u 

hierover het gesprek niet wilt voeren? 

Suggestie, eventueel bijeenkomsten splitsen. 1 

met vragen voor gemeente en 1 met vragen 

voor Kronos 

 

Door wie wordt de landschapsarchitect 

betaald, graag een onafhankelijke 

landschapsarchitect 

[reactie gemeente] Het oversticht kijkt in 

opdracht van de gemeente mee, het oversticht 

is onafhankelijk.  

 

[reactie oversticht] wij kijken onafhankelijk mee 

naar het landschap 

Verzoek dat alle partijen goed kijken naar de 

effecten van zonneparken op bodem en 

biodiversiteit 

[reactie landschapper kronos] Bij alle plannen 

die wij opstellen voor Kronos houden we de 

onderzoeken van de WUR in het oog. We 

houden dus goed bij wat de effecten zijn op 

biodiversiteit. 



 

Tempo planning komende maanden is te hoog  

Welke vrijheden zijn er nog om over te 

spreken? Gaat het om gesprek binnen huidige 

contouren, of kan ligging nog worden 

besproken? 

[reactie gemeente] met werkgroep is 

communicatieplan afgesproken. Wij gaan 

voor de volgende bijeenkomst met Kronos 

in overleg om te zien wat vervolgstappen 

moeten worden. 

Wij willen op geen enkele wijze hinder 

ondervinden in onze leefomgeving van dit 

beoogde park 

 

Wij vinden een zonnepark op deze locatie 

landschappelijk niet inpasbaar 

 

Wij willen niet dat goede landbouwgrond waar 

duurzaam voedsel verbouwd wordt en CO2 

wordt vastgelegd, wordt gebruikt voor de 

opwek van duurzame energie, terwijl er 

nog voldoende plekken zijn in de gemeente 

Raalte zonder dat daar goede landbouwgrond 

voor gebruikt wordt. 

 

Volg de zonneladder, die is er niet voor niets  

Volg ook de ladder van duurzame 

verstedelijking 

 

De vormgeving van dit park past totaal niet in 

het landschap 

 

Wij willen niet dat de Nederlandse SDE 

subsidie verdwijnt naar buitenlandse energie 

bedrijven. 

 

Waarom wordt het beoogde zonnepark 

ingetekend als één geheel? Er wordt hier 

namelijk een strook van ongeveer 14 meter 

breed en 300 meter lang ingetekend als 

beoogd zonnepark terwijl dit grond van het 

waterschap is, waar ook nog eens een recht 

van overpad op zit voor een grondeigenaar 

achter deze percelen. De twee percelen grond 

waar het hier om gaat grenzen totaal niet aan 

elkaar. De twee percelen hebben ook elk een 

eigen grondeigenaar. Je kan het beoogde park 

dan ook niet zien als één park, maar moet dit 

zien als twee afzonderlijke parken die dicht bij 

elkaar liggen. Wij willen dat deze twee parken 

dan ook duidelijk gescheiden worden 

ingetekend in de ontwerpplannen en de 

mogelijke vergunningsaanvragen, zodat hier 

geen onduidelijkheden over ontstaan. 

 

Effecten m.b.t. Urban Heat Island effect dienen 

onderzocht te worden. Wij willen geen stijging 

van de temperatuur door het aanleggen van 

een zonnepark. 

 

 

 



 

Belangen/waarden  

De beleefbaarheid en leefbaarheid van het 

gebied moet behouden blijven 

Beleefbaarheid en leefbaarheid van het gebied 

waarborgen 

Wij willen dit mooie open, weidse en landelijk 

gebied onderdeel van fietsnetwerk Salland 

niet verloren zien gaan in een grote 

energiecentrale 

Weidsheid, openheid. Onderdeel van 

fietsnetwerk Salland 

Wij willen dat de zeer grote biodiversiteit, die 

er in dit relatieve gebied van luwte is, 

behouden wordt en willen dat deze 

biodiversiteit absoluut niet verstoord wordt. 

Biodiversiteit 

Wij willen dat aangetoond wordt dat het 

waterbergend vermogen van deze grond niet 

verslechtert door de komst van een zonnepark 

Waterbergend vermogen 

Tevens willen wij dat alle recreanten te voet, 

te fiets en te paard geen enkele hinder 

ondervinden van het beoogde park en dat 

iedereen kan blijven genieten van onder 

andere de prachtige weidevogels in dit gebied 

die hier al jaren beschermd worden door het 

Instituut voor natuureducatie en 

duurzaamheid ( I.V.N.) uit Raalte. 

Beleefbaarheid, weidevogelgebied  

Goede landbouwgrond niet opgeven voor 

zonneveld 

 

Eerlijke verdeling lusten en lasten   

 

 

Ideeën 

Kan het gebied als waterberging/waterbuffer gebied worden ingericht waarbij het gebied wordt 

afgegraven en de panelen lager komen te liggen.  

Voorstel wordt gedaan om het beoogde zonnepark verder naar het noorden te verplaatsen 

richting de Nieuwe-Deventerweg. Dit zijn ook gronden van de zelfde eigenaren die de huidige 

percelen beschikbaar stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1: Locatie bijeenkomst 

 

 

 

 



 

Bijlage 2: Bijeenkomst - Tent 

 

 



 

Bijlage 3: Powerpoint presentatie eerste bijeenkomst 



Agenda

Agenda van deze bijeenkomst:

1. Opening en kennismaking Michel Siersma

2. Doel van vandaag Michel Siersma

3. Aanleiding en locatie Kronos Solar 10 min

4. Landschapsanalyse Ben Taken 10 min

5. In gesprek met elkaar Gezamenlijk 60 min

6. Afsluiting Michel Siersma 10 min



Proces & Afspraken

Eerste bijeenkomst

- Communicatieplan afgestemd met de communicatiewerkgroep.

- Onafhankelijke gespreksleider, Michel Siersma.

- Van de bijeenkomst zal verslaglegging plaatsvinden, deze wordt naderhand gedeeld via de website.

- De input die vanavond wordt opgehaald zal de basis vormen voor de scenario‘s die vervolgens worden uitgewerkt.

- Respectvolle omgang met elkaar, ieders mening telt.



Aanleiding en locatie
Plan ontwikkeling zonnepark „Weijbroek“ - Raalte



3. Aanleiding en beleid 

Opwekconcepten Indicatie hoeveelheid in een mogelijke energiemix om te voldoen aan de (RES) opgave 

van 100 GWh

Zon op dak 64 hectare (maximale potentie) 52 GWh

Zon op veld 47 hectare 41 GWh

Wind Veel erfmolens, 

3 dorpsmolens 

1 grote windmolen 

7 GWh

Energieopgave gemeente Raalte: opwek 100 GWh duurzame elektriciteit in 2030 (RES)

Beleid voor zon op veld: richtlijnen zon

www.raalte.nl/richtlijnen-zonneparken

http://www.raalte.nl/richtlijnen-zonneparken


3. Waarom deze locatie

Aanleidingen:

− Beleid gemeente Raalte

− Beschikbaarheid locatie

− Natuurlijke afscherming richting het zuiden

− Aansluiting op elektriciteitsnet binnen 5km

− Omvang sluit aan bij de afstand tot elektriciteitsnet



Landschapsanalyse
Plan ontwikkeling zonnepark „Weijbroek“ - Raalte



4. Landschapsanalyse

1. Analyse bestaande situatie:

− Eerste inventarisatie waarden in cultuurhistorisch, visueel- landschappelijk en ecologisch opzicht

− Aanwezige functies

− Bestaand beleid m.b.t. landschap, zonneparken en gebiedsopgaven

2. Analyse mogelijkheden

3. Verdere voorbeelden



4.1 Aanwezige waarden – Cultuurhistorie

19101860



4.1 Aanwezige waarden – Visueel-Landschappelijk

19741926



4.1 Aanwezige waarden – Visueel-Landschappelijk

AHN Hoogtekaart



4.1 Aanwezige waarden – Ecologisch

Uit voorlopig onderzoek:

- Er zijn bij een eerste onderzoek geen beschermde soorten aangetrofffen

- Wel is er een algemene zorgplicht die vervuld moet worden:

- Dit betekent dat er zorg moet worden gedragen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving

- Deze zorgplicht geldt voor overheden, bedrijven en burgers

- Er wordt een nieuwe ecologische quickscan uitgevoerd om zeker te stellen dat de huidige situatie is beoordeeld.



4.1 Aanwezige functies

- Agrarisch gebied (weiland)

- Woongebied

- Peilbeheer Waterschap

- Ontsluiting Sumpelweg en insteek langs wetering

- Overmeenweg op hoge rand

- Recreatief



4.1 Meervoudig ruimtegebruik

- Biodiversiteit

- Waterberging

- Duurzaamheid

- Landschap



4.2 Vereisten voor haalbaarheid zonnepark

Voorwaarden Kronos Solar:

- Buitenste rand als onderhoudszone (3-5m)

- Plaatselijk halfverharding voor de ontsluiting van het zonnepark

- Technische installaties:

- Circa 5 centrale omvormers

- Enkele honderden kleinere string omvormers

- Hekwerk rondom

- 15MWp, dit staat gelijk aan ca. 13ha afhankelijk van de opstelling en indeling van het veld kan dit meer/minder worden



4.2 Mogelijkheden

− Ideeën Inpassing

− Ideeën Maatschappelijke meerwaarde

− Ideeën versterken gebied



In gesprek
Plan ontwikkeling zonnepark „Weijbroek“ - Raalte



5. In gesprek – Ophalen waarden/belangen

Bespreken:

1. Waar hecht u waarde aan kijkend naar het huidige landschap en de aanwezige natuur?

2. Welke waarden wilt u (zoveel mogelijk) behouden of versterkt zien?

- Stimuleren biodiversiteit

- Stimuleren recreatie

- Behoud openheid

- .. Aanvullingen?

3. Welke andere belangen spelen nog in het gebied? (functies, meervoudig ruimtegebruik) 



Vervolg
Plan ontwikkeling zonnepark „Weijbroek“ - Raalte



2. Vervolg

Vervolg stappen:

- Verslag van de bijeenkomst zal worden opgesteld.

- Verslag, presentatie en overzicht van de belangen en wensen zullen gepubliceerd worden op de website (www.zonnepark-raalte.nl)

- Kronos werkt verschillende scenario‘s uit op basis van de belangen en wensen.

- Vervolg bijeenkomst waarbij de verschillende scenario‘s worden besproken.

http://www.zonnepark-raalte.nl/


 

Bijlage 4: Live verslaglegging op de bijeenkomst 



Bijeenkomst Raalte 02-10-2021 

Huidige functie gebied: biodiversiteit 

Vragen: 

- Waarom noemen we het geen “spiegelveld” ipv zonnepark? – We kunnen het 

“zonneweide” of “zonneveld” noemen.  
- Zou de vraag niet moeten zijn: willen we dit wel? Gemeente: er is een opgave van 

100GWh tot 2030. Zon op dak onvoldoende. Zonnevelden zijn nodig, maar niet 

zomaar. Daarom beleidskader. Zoekgebieden worden niet aangewezen. We nodigen 

samenleving uit voor initiatieven. Dit is zo’n initiatief. Daarom gaan we in gesprek 
met de omgeving. Dit gesprek gaat over het initiatief op die locatie. Het is aan 

initiatiefnemer om te laten zien hoe/of dat kan op deze locatie, met inachtneming 

van belangen, en volgens beleid. 

- Welke waarde hebben de 5 toetsingspunten? Stel dat iedereen tegen is? 

Gemeente: uiteindelijk neemt de Raad een besluit obv het totale plaatje. 

- Aanwezigheid bij deze bijeenkomst betekent geen instemming. 

- Heeft gemeente een belasting per gebied/buurt aangegeven voor ontwikkeling 

duurzame energie? 

Antwoord gemeente: Er kunnen afspraken worden gemaakt over het beperken van 

verdere duurzame initiatieven nabij bestaande ontwikkelingen. Die beperking 

bestaat op dit moment niet. 

- Opmerking: complimenten voor bijeenkomst, bedoeling is niet dat we ruzie in de 

buurt krijgen. 

- Kunnen we praten over de ligging van het zonnepark? Antwoord: Het plangebied is 

beschikbaar, binnen dat gebied kan worden geschoven. Locatie buiten rode lijn 

hebben we geen controle over. 

- Is er niet iets mogelijk met ruilverkaveling? 

- De gemeente zou zelf zoekgebieden aan moeten wijzen, gebieden die minder tot 

discussies leiden. 

- LTO: de voedselproductie is, naast energietransitie, ook een maatschappelijk belang. 

Wat gemeente zegt dat zonneparken/windmolens nodig zijn, klopt niet. Er zijn 

diverse gronden onbenut. 

- Wat doet gemeente eraan om zon op dak te stimuleren? 

- Raad heeft voorkeur voor zonneparken van 2,5ha max. Ga zorgvuldig om met 

landbouwgrond en bedek de parkeerplaatsen met zonnepanelen. 

- Suggestie: Waterbuffergebied inrichten, zonnepanelen diep aanleggen daartoe > 

Waterschap. 

- Wat voor consequenties heeft de aanleg van dit zonnepark voor de capaciteit op het 

elektriciteitsnet mbt aansluiting zon-op-dak? Antwoord: dit is een afweging aan de 

kant van Enexis. 

- Inzake andere locatie meer ten noorden op land zelfde grondeigenaar: 

Landbouwgronden waar het huidige plan ligt zijn minder waardevol. Op andere 



locatie zijn weer andere bezwaren. Opzich staat grondeigenaar open voor 

verplaatsing, maar een andere locatie is niet per se een betere locatie. 

- Thea vd Geest heeft lijst met 5 documenten met voorwaarden voor zonneparken. Ze 

zal deze delen met Kronos en de gemeente. 

- Wat zijn de effecten over een periode van 25 jaar? 1. Denk goed na over de 

gewenste situatie over 25 jaar; 2. Verklaar dit ook bindend voor andere 

ontwikkelaars. 

- Beheer is heel belangrijk. Zorg dat er goed beheer wordt geregeld. 

- Kan de subsidie worden weggenomen bij slecht beheer? 

Antwoord Kronos: Dit is opgenomen in de vergunning. De vergunning is met 

inrichtingsplan en beheersplan. Gemeente kan dit handhaven. 

Antwoord Gemeente: Beheer is essentieel om beloften over ecologische 

meerwaarde waar te maken. Gemeente is daarom erg alert op dit onderwerp. 

- Wie is er verantwoordelijk bij schade, bijv door brand of bliksem? 

Antwoord: Kronos is aansprakelijk en verzekerd. In de periode van 

vergunningsaanvraag heeft Kronos de verplichting om bijv met Veiligheidsregio in 

gesprek te gaan ivm deze mogelijke scenario’s. 
Gemeente is bevoegd gezag om te bepalen of dat risico voldoende is afgedekt. 

- Zijn er calamiteiten uitgesloten van deze verzekering (bijv storm)? 

Antwoord: hagel, bliksem, brand is gedekt, de rest moeten we even nakijken in de 

polis. 

- Is daarmee ook de vervolgschade voor de omwonenden gedekt? Bijv glas dat op 

andermans land terecht komt? 

Antwoord: Dit gaan we nakijken in de polis. Hierover kunnen ook afspraken met 

omliggende grondeigenaren worden gemaakt. 

- Hoe zit het met schade van ongedierte? 

Antwoord: Het aantrekken van ongedierte als gevolg van een verandering is niet te 

verzekeren, omdat het niet makkelijk te bewijzen is. We gaan dit verder uitzoeken. 

We zouden maatregelen in beheerplan (bijv monitoring) kunnen vastleggen. 

- Wordt er een MER opgesteld? Ja, dat kan. 

- Is er geen andere oplossing dan 25 jaar panelen laten staan? De technologie gaat 

toch verder? 

Antwoord gemeente: juist hierom is er een tijdelijke vergunning. Op dit moment is 

dit de beste manier om het te doen, wanneer straks batterijopslag is er bijv meer 

mogelijk. 

We kunnen ook wachten, dat is ook een vraag in Omgevingsvisie geweest. 

Meerderheid van inwoners heeft besloten om niet te wachten, en een begin te 

maken. 

- Er zijn nog andere manieren om energie op te wekken, waarnaar niet wordt 

gekeken. Bijvoorbeeld energie uit mest. 

- Hoe wordt omgegaan met onkruid als gevolg van nieuw aan te planten inpassing? Dit 

is een zorg voor aanliggende grondeigenaren. Kan dit worden gewaarborgd? 

- Het is duidelijk dat er veel mensen tegen zijn. Als het draagvlak er niet is, zou dit 

meer mee moeten spelen. Proces gaat te snel. 



Gemeente: Helder dat er geen draagvlak is. Betekent dit ook dat u ook dat gesprek 

niet wilt voeren? 

- Suggestie: Eventueel bijeenkomst splitsen: 1 met vragen voor gemeente, 1 met 

vragen voor Kronos. 

- Door wie wordt de landschapsarchitect betaald? Graag onafhankelijke 

landschapsarchitect. 

- Oversticht: wij kijken onafhankelijk mee naar het landschap, net als de 

landschapsarchitect van Kronos. 

- Verzoek dat alle partijen goed kijken naar effecten van zonnepark op bodem en 

biodiversiteit. 

- Ben Taken: bij alle plannen die wij opstellen voor Kronos houden we de onderzoeken 

van WUR in het oog. We houden dus goed bij wat de effecten zijn op biodiversiteit. 

- Tempo planning komende maanden is te hoog. 

- Welke vrijheden zijn er nog om over te spreken? Gaat het om gesprek binnen 

huidige contouren, of kan ligging nog worden besproken? 

Gemeente: met werkgroep is communicatieplan afgesproken. Wij gaan voor de 

volgende bijeenkomst met Kronos in overleg om te zien wat vervolgstappen moeten 

worden. 


