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De fractie heeft de volgende vragen:
De brief van wethouder Koenraad d.d. 28 februari met daarin een aanvullende toelichting met
betrekking tot het raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen Evertkreekweg vermeldt
o.a. het volgende (vetgedrukt):
Voor zonneparken is de oppervlakte, conform de Beleidsvisie, gemaximeerd op 75 hectare
netto. Onder netto-oppervlakte wordt verstaan, de oppervlakte van het zonnepark exclusief
landschappelijke inpassing en landschappelijke kwaliteitsverbetering. Het te realiseren
zonnepark nabij de Evertkreekweg heeft een netto-oppervlakte van circa 25 ha.

Tevens lezen we in schriftelijke vragen 037-2019 Vraag en Antwoord PvdA Oppervlakte Zonneparken
het volgende:

Vraag 2:
In de brief wordt aangegeven dat er verwarring is over de netto oppervlakte van het zonnepark aan
de Evertkreekweg. Er wordt gesproken over ‘goochelen met cijfers’. Kunt u aangeven wat het juiste
netto oppervlak is voor dit zonnepark en kunt u dit toelichten?
Antwoord op vraag 2:
Het zonnepark nabij de Evertkreekweg heeft een bruto oppervlak van circa 29,8 hectare. De
landschappelijke inpassing bedraagt circa 4,8 hectare. Het netto oppervlak van onderhavig
zonnepark bedraagt aldus 25 hectare.

In de raadsvergadering van 28 februari 2019 heeft u aangegeven dat er sprake is van een omissie,
een erratum. In de notulen van de raadsvergadering van 28 februari 2019 lezen we dit terug:
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Koenraad. Dus dat betekent dat deze toelichting
inbegrepen is in het voorliggende raadsvoorstel, dus daar gaat het ook dus mede over als u dat
raadsvoorstel bespreekt dan is het met inbegrip van zojuist de toelichting van de wethouder.

De ruimtelijke onderbouwing (bijlage 4 bij raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
realiseren zonnepark Evertkreekweg) geeft in bijlage 1 (landschappelijk inpassingsplan) de exacte
oppervlaktes aan (blz. 61/200):
(zie plaatje in de vragen in de bijlage).
Deze opsomming stemt overeen met die in de anterieure overeenkomst (Bijlage 7) bij de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
Tevens is nog het vermelden waard, dat de netto oppervlakte in het voorstel voor de definitieve
verklaring van geen bedenkingen t.b.v. realiseren zonnepark Hollewegje wel verhoogd is van 2,75
naar 3,7 Ha.
Dit leidt tot de volgende vraag:

1.

Waarom gaat u in het voorstel voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
realiseren zonnepark Evertkreekweg weer uit van 18,9 Ha?

Namens de fractie van VLP, Martijn Verbeek
Fractie Wezenbeek, Jac Wezenbeek & Krijn Kraak

Wij beantwoorden de vraag als volgt:
Het aangevraagde zonnepark aan de Evertkreekweg heeft in totaal een bruto-oppervlakte van circa
30 hectare. Per abuis is ambtelijk in de toelichting op het raadsvoorstel een netto-oppervlakte (de
oppervlakte van het zonnepark exclusief landschappelijke inpassing en landschappelijke
kwaliteitsverbetering) opgenomen van 19,8 hectare. Dit is niet correct. De netto-oppervlakte van het
onderhavig zonnepark bedraagt circa 25 hectare.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Drs. C.F.G.R. Koenraad

