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Betreft: zienswijze ontwerp PIP Zonneroute A37

Geachte heren/dames,

Bij deze wil ik mijn zienswijze naar voren brengen inzake uw ontwerp van een provinciaal
inpassingsplan van de Drentse Zonneroute A-37

Wij wonen ongeveer op een kilometer afstand ten zuiden van de Autosnelweg A37 ruwweg in
het midden van een gebied dat zich bevindt tussen de Meerboomweg (westkant) en de Joh.
Poststraat (oostkant)
Alhoewel er tussen onze woning en de snelweg nog een tweetal bosopstanden bevinden
hebben wij door de enorme toename van het verkeer steeds meer geluidsoverlast van de
autosnelweg.
Nu zijn er in het gebied direct grenzend ten zuiden van de A37 een tweetal andere plannen
voor relatief grote zonneparken. In het oostelijke gebied wenst Groen Leven een park van ca
2l ha zonnepanelen te realiseren en in het westelijk gebied heeft Powerfield ook een relatief
groot plan van ca 25 ha. Voor beide plannen geldt dat het zakencollege van Hoogeveen in de
maand september de vergunningen al dan niet zal verlenen.

Tegen beide plannen heb ik in een zienswijze mijn bedenkingen naar voren gebracht met
betrekking tot o.a. onze vrees dat door de verharding met zonnepanelen van de

cultuurgronden de geluidsoverlast van de A37 alleen maar zal toenemen. In beide plannen
wordt deze bedenking afgedaan met de opmerking dat door de opstelling van de zonnepanelen
het allemaal wel zal meevallen. Aanvullend onderzoek op dit punt was dan ook overbodig!

In uw plan komen daar nog eens zonnepanelen in de berrnen en middenberm bij. Er is wel
onderzoek naar mogelijke extra geluidsoverlast gedaan en daaruit komt naar voren dat er een
extra belasting ten zuiden van de snelweg van ca 2 db. zal ontstaan. Er is echter niet
onderzocht wat het effect van u\i/ te plaatsen zonnepanelen in combinatie met aansluitend de
plannen voor de naastgelegen gronden zal zijn. De wethouder van Hoogeveen, de heer f'en
Caat, antwoordde tijdens de digitale inloopavond op dit punt dat alle plannen afzonderlijk
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zullen worden beoordeeld. Daarmee wordt de mogelijk extra geluidsoverlast door de

gezamenlij ke plannen niet beoordeeld.
Wij vrezen doordat een relatief groot gebied wordt volgeplant met zonnepanelen de

geluidsoverlast van de A37 alleen maar zal toenemen en verzoeken u extra onderzoek te doen
naar de gevolgen voor deze zaak. lndien de geluidsoverlast van 2 db. door de situatie bij ons

nog wordt versterkt verzoek ik u dan ook passende maatregelen te nemen om dit negatieve

effect te neutraliseren. l{opelijk draait u voor dit probleem niet weg door ook te stellen dat elk
plan afzonderliik wordt beoordeeld. Want wij zullen natuurlijk niet met afzonderlijke, maar
gezamenlijk veroorzaakte, extra geluidsoverlast kunnen worden geconfronteerd!

Natuurlijk ben ik ook van rnening dat door opwarming der aarde en CO2 uitstoot het klimaat
gaat veranderen. Ik steek mijn hoofd daarvoor niet in het zand, maar wil u er wel op wijzen
dat een argeloze toerist ter plaatse van onze woonomgeving maar weinig meer van de

kernwaarden van ons I)rente zal kunnen ontwaren. Wellicht wordt door u een keuze gemaakt

om alleen in Natura 2000 gebieden de kemwaarde natuur te beschermen. De veenkoloniën
worden m.i. wel erg intensief met zeer slecht landschappelijk ingepaste zonneakkers

volgedrukt. Moeten wij ten koste van onze natuur en woonomgeving, alhier weer de energie
voor de overige delen van Nederland leveren?

ï'enslotte wil ik naar voren brengen dat verzekeringsmaatschappijen van zonneparken de eis

stellen dat de zonneakkers door hekwerken moeten worden omgeven. In uw plannen van de

zonneroute heb ik niet kunnen zien of daar ook rekening mee wordt gehouden. lndien ook uw
zonneakkers in een raster worden geplaatst, kunnen we ons gebied van achter dubbele
hekwerken aanschouwen. Ook hier wordt Drente niet mooier van!

Wellicht zou de provincie het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven
kunnen stimuleren en subsidiëren. Dat gaat niet ten koste van onze woonomgeving en natuur!

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd en uw reactie met belangstelling
tegemoet ziend,

met vriendelijke groet,

P.A. Bruins SIot


