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Betreft; A37 Zonneroute Provinciaal Inpassingsplan Drenthe 
NLImro 9922-IP Drenthe Zonneroute OOOl 
Zienswijze

Geacht college,

Erica, 24 augustus 2021

U bent voornemens medewerking te verlenen aan het Provinciaal Inpassingsplan Zonnewand A37. 
Aan deze geplande medewerking tekenen wij bezwaar aan middels deze zienswijze.

Dat medewerking zal worden verleend een de energie-transitie wordt door ons begrepen. Ook wordt 
begrepen dat medewerking wordt verleend aan het plaatsen van een (langgerekte) zonneweide 
langs de A37, Hoogeveen - Zwartemeer.

=Wij begrijpen echter niet dat medewerking wordt verleend aan de geplande lokatie van de panelen 
t.p.v. Erica - Nw Amsterdam. Er zijn andere meer voor-de-hand-liggende lokatie's langs de A37
denkbaar met minder bebouwing in de directe nabijheid. Ondermeer nabij Erica - Klazienaveen,
Zwinderen - Wachtum of Nieuweroord - Geesbrug.
=Wij begrijpen niet dat medewerking wordt verleend aan de geplaatste zonnewand nabij Erica. Deze
zonnewand zal weerkaatsing van het verkeersgeluid in zuidelijke richting versterken. Wij
ondervinden reeds nu geluidsoverlast van het intensieve verkeer op de A37.
=Wij begrijpen niet dat medewerking zal worden verleend aan de geplande zonnewand. Deze zal
reflektie van zonlicht (overdag) en licht van koplampen ('s nachts) veroorzaken. Dit komt de
nachtrust niet ten goede.
=Wij begrijpen niet dat mogelijk medewerking wordt verleend aan de zonneroute. Na het plaatsen
van de horizontale (zonneweide) en/of verticale (zonnewand) zonnepanelen zal
waardevermindering worden geconstateerd van ons woonhuis en dat van andere eigenaren t.g.v.
meer geluidsoverlast en vermindering van het vrije uitzicht op de landerijen rondom. (Dit vrije
uitzicht was destijds voor ons de aanleiding dit dure kavel aan te kopen).
=Dat de gronden waarop de zonneroute wordt beoogd aan te brengen reeds in bezit zijn van
belanghebbenden, mag voor u niet de reden zijn medewerking te verlenen.
Voor uitbreiding van Natura 2000, industrieparken en andere wordt elders gronden aangekocht met
gemeenschapsgeld.

Voor alle duidelijkheid; wij wonen aan de Veenschapswijk 43 te Erica. Dit betreft, als reeds vermeld, 
een destijds duur aangekocht kavel met "blijvend" vrij uitzicht over de akkers.
Vrij richting Nw Amsterdam (westen), vrij uitzicht richting Hotel Emmen/v.d.Valk (noord-west), en vrij 
uitzicht op de bossaches aan de zuid-rand van de Rietplas (noorden).
Aan de zuidzijde en oosdtzijde worden we begrensd door de nieuwbouw van Erica Noord-west.



Wij vertrouwen u hiermede vooralsnog voldoende duidelijk onze zienswijze te hebben 
toegelicht. 

Wij verzoeken u het ontvangst van deze zienswijze aan ons te bevestigen.

inmiddels verblijven wij,

W.H. Moorman
M.C. Moorman - Gers




