Vraag
1 Hoeveel moet Daarle opwekken aan energie om zelf voorzienend te zijn?

Antwoord
Staat in plan Daarle energie neutraal! Zie site plaatselijk belang. Zeer
goed plan wat goed is beschreven. Antwoord is 5 GWh.

Zeker heeft de provincie hierin een rol, allerlei projecten zullen de
Wie bewaakt de kwaliteit van het landschap, heeft de provincie hierin ook een normale procdures doorlopen moeten. Daarbij hoort ook het inpasbaar
2 rol?
maken in ons landschap, vergunningen zijn hierin gewoon nodig.

3 Wanneer komen er actieve werkgroepen in Nijverdal?

Afgelopen week heeft daarover publicatie plaatsgevonden in ons
weekblad aan huis. inwoners van Hellendoorn, Nijverdal maar ook
bedrijven nemen hieraan deel. Verzoek is geplaatst aan bewoners om
zich nogmaals voor te melden.

4 Wat is een postcoderoos?

De postcoderoos regeling was een regeling gebaseerd op teruggave

Windturbines kunnen prima boven op de sallandse heuvelrug geplaatst
worden. In de turbine zou je een uitkijktoren kunnen bouwen. Vraag aan
willem wijnen is dit idee realiseerbaar? zo ja svp planvorming starten, zo nee
5 waarom niet?

Een creatief idee, tenslotte heeft er vroeger ooit in de buurt van de
Palthetoren al eens een windmolen op de heuvelrug gestaan. Maar
helaas (of voor sommige andere mensen gelukkig) mag er in een
Natura 2000 gebied geen grootschalige opwek worden gerealiseerd.
Dus zelfs als we het zouden willen, het mag bij wet niet.

Er lopen gesprekken met solar proactief over het zonnepark, dat wordt
ingebouwd in de cooperatie. Hier komen opbrengsten uit die terug
vloeien naar de cooperatie. Als de cooperatie staat zal dit meer
duidelijk worden. Ook nieuwe initiatieven kunnen ondergebracht
Wat is het verdien model van de cooperatie als het gemeenschapfonds op is, worden in deze cooperatie. Dus mensen pak jullie kansen en denk er
6 zonder inkomsten houdt het volgens mij op met bestaan van de cooperatie? goed over na.

