Vraag
1 Hoe denkt de gemeente en plaatselijk belang over zon op land?

Antwoord

Gemeente en plaatselijk belang staan neutraal in dit soort zaken. De
bewoners van Daarle zijn aan het woord. Jullie keus mogen jullie
We hebben veel agrarische bedrijven in Daarle we worden door de landelijke overheid gestuurd aangeven via de enquete die binnenkort bij jullie in de bus valt. Oproep
naar grondgebonden landbouw!
vul deze massaal in!!!!
Waardoor er steeds meer druk op de landbouwgrond komt en als we ook nog zonnepanelen
toelaten op land!
Komt dit wel goed??

Hoe gaan jullie om met de mensen die net aan de andere kant van de gemeentegrens wonen
maar wel eventueel zicht hebben /krijgen op windmolens of zonnevelden van de gemeente
2 Hellendoorn ?
Kunnen ze mee doen in de coöperatie of komen ze in aanmerking voor compensatie?

De statuten van de cooperatie zijn in ontwikkelingen. ook wie wel en
niet lid kunnen worden--> worden daarmee duidelijk. Uitspraken over
compensatie is voor nu nog veel te vroeg! Wettelijke compensaties
moeten gewoon worden uitgevoerd. Andere gemeentes houden ook
enquete dus laat daar je stem horen.

Hellendoorn heeft bij RES twente aangegeven wat ze kunnen
opwekken. Dat is 71 GWh. Dit kan via zonnevelden of zon-op-dak
maar ook via windmolens. Er vanuit gaande dat we 17 ha zon -op- dak
krijgen komen we daarmee uit op 15GWh. Daarnaast zijn er dan nog
Blijft het plaatsen van windmolens, groot of klein, naast het zonnepark nodig? of is dit een wens 70 ha aan zonnevelden nodig of 5 windturbines. Het kan natuurlijk ook
3 van de gemeente hellendoorn?
een combi van beide worden.
Zeer goed idee, wij als plaatselijk belang zien ook in deze vragensteller
een prima lid voor een van onze werkgroep techniek. Wederom
benadrukken we dat jullie stem en mening maar ook ideen zeer welkom
zijn. Laat u horen via de enquete of via de huidige leden van de
4 Waarom worden zonneparken niet verdiept aangelegd en passend in het landschap gemaakt? werkgroepen!!

