KORT VERSLAG OMWONENDENAVOND ZONNEPARK UBBENA
Aanwezigen:

bekend bij de organisator van de avond

Datum:

15 december 2020

Een klein aantal omwonenden is online gekomen in een overleg waar de verwachtingen bij de omwonenden
niet overeen bleken te stemmen met die van de projectgroep. Het echte hete hangijzer is dat de nulmeting
van de natuurwaarden rondom en in de plas nog steeds niet is opgestart en er ook nog geen afspraken
met de werkgroep zijn gemaakt over de omvang en vormgeving ervan. Naast de Corona perikelen geven
we direct toe dat de communicatie aan jullie niet goed is verlopen. Wij zullen de komende periode ons
inzetten om de communicatie te verbeteren en jullie regelmatiger te informeren via nieuwsbrieven.
Onze bedoelingen zijn en blijven gericht op het in goede harmonie en in wederzijds voordeel de realisatie
van het zonnepark samen met jullie als omwonenden blijven vormgeven. Dat was de reden om deze
Omwonendenavond te houden. We wilden een frisse herstart maken met een uitgebreide toelichting over
de onderwerpen waar we met de omwonenden graag over in gesprek willen gaan. De presentatie staat op
onze website bij het project Ubbena.
Voor de duidelijkheid: de uitgebreide nulmeting gaat er komen. In de bijeenkomst is afgesproken dat we
eerst met de lokale natuurwerkgroep de omvang en uitvoering van de nulmeting gaan vaststellen. Verderop
in de nieuwsbrief lees je hierover meer.
Daarnaast willen we aan de hand van de getoonde presentatie de onderwerpen over de participatie op
basis van ons 4xLokaal in thema-avonden met jullie als omwonenden gaan bespreken. Een agenda hiervoor
zijn we aan het voorbereiden.
De antwoorden op de chatvragen
Er is nog geen SDE subsidie aangevraagd. Dat kan pas en is ook pas zinvol als de Omgevingsvergunning
is verleend en we een positieve transportindicatie van het netwerkbedrijf Enexis kunnen overleggen. De
subsidiebedragen worden jaarlijks door de Overheid vastgesteld en hebben geen relatie met de kosten van
de bestrijding van COVID-19.
Kan de landbouw gebruik maken van de opgewekte stroom om elektrisch te gaan beregenen met het water
uit de zandwinput? Een interessante vraag waar we graag over in gesprek willen gaan als er boeren zijn
die dat zouden willen gaan doen.
Het aantal te plaatsen panelen is nu in het ontwerp vastgesteld op 55.500 stuks.
Kan de 70% van het netto resultaat van het zonnepark worden uitgekeerd aan de schoolkinderen van
Zeijen? De op te richten Omwonenden Adviesraad Zonnepark Ubbena zal de voorstellen voor besteding
van de gelden beoordelen. Wij als coöperatie hebben geen zeggenschap over de besteding van de 70%
van het netto resultaat.
De business case van het zonnepark is gebaseerd op parameters die meer dan voldoende de risico’s
afdekken bij een eventuele en alleen op zomerse piekmomenten voorkomende zeer lage of negatieve
stroomprijzen.
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