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Aan:
College van B&W Borger-Odoorn
Gemeenteraad Borger-Odoorn
Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe
Provinciale Staten Provincie Drenthe/Drents Parlement
Geachte bestuurders en politici
Hierbij vindt u een informatiebrief met enkele bijlagen.
De bedoeling is u te informeren over de gang van zaken rond zonnepark Daalkampen in Borger
West.
Zoals bekend gaat het vanaf het begin al niet goed met de manier waarop zonnecentrale
Daalkampen bij Borger-West wordt gebouwd.
Het bouwwerk zelf valt de omwonenden inmiddels vies tegen, te hoog en te massaal.
Wij hebben ernstige bezwaren tegen de manier waarop het proces gelopen is en nog loopt.
Wij willen u hiervan op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet
Klankbordgroep Bewonersinitiatief Daalkampen
Contactpersonen:
R.H.W. Vinke, bewoner Daalkampen,
J. van der Werff,
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VESCHILLENDE EMAILS OVER ZONNEPARK DAALKAMPEN
OVER ZWAAR VERKEER OVER DE ZANDWEG
From JW
Sent: Monday, June 28, 2021 3:12 PM
To: Secretariaat Borger-Odoorn
Subject: Handhaving Omgevingsvergunning Zonnepark Daalkampen

Aan het college van Ben W van de gemeente Borger-Odoorn,
Geacht college,
In de thans!! nog vigerende omgevingsvergunning Zonnepark Daalkampen is vastgelegd
(later –2019- ook nog eens bevestigd in een apart schrijven van wethouder Buijtelaar) dat
het bouwverkeer dat een relatie heeft met de voorbereidingen/bouw van het park, zich zal
verplaatsen langs de RUIGEBULTSWEG!!!
De werkelijkheid voltrekt zich nu gedeeltelijk heel anders: In de afgelopen week(25) en nu
nog(28-06) rijden zwaar geladen vrachtwagens met zwarte grond(20 ton) af en aan over de
DIEPENVEENSWEG(zandpad, langs de woonwijk W) om de grond aan de andere kant(Zuid)
van het beoogde park te lossen. Veel drukte en lawaai dus.
Omdat dit in strijd is met de gemaakte afspraken verzoeken wij u deze handelwijze te
stoppen!! (te meer omdat er ook andere mogelijkheden zijn, gezien de vele stalen platen die
elders liggen!)
Met vriendelijke groet,
Namens de klankbordgroep bewonersinitiatief Daalkampen : J. van der Werff

Archeologisch onderzoek
7 juni Geacht college,
H.W. ter Horst verzoekt, namens de klankbordgroep bewonersinitiatief Daalkampen, het college
om handhaving van de eisen in de omgevingsvergunning d.d. 18 oktober 2018 “Aanleg en bouw
zonnepark Daalkampen”.
Er mag pas gebouwd worden als er eerst volgens Spitwerk-bestemmingsplan (120 pag.) uitgebreid
archeologisch onderzoek is verricht. Dat is tot op heden niet gebeurd. Handhaving is dus aan de
orde!
Wij vernemen dat er vanaf heden begonnen is met de bouw van het zonnepark Daalkampen, terwijl
nota bene het archeologisch onderzoek nog niet is afgerond. Dit is in strijd met de eisen in de
omgevingsvergunning.
Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor handhaving, richten wij dit handhavingsverzoek tot
het college.
Overigens ben ik het in sterke mate eens met vele anderen dat de bouw van een dergelijk groot
zonnepark pal naast de woonwijk Daalkampen ten behoeve van 1 ondernemer volstrekt
onacceptabel is.
Het is en blijft, afgezien van juridische aspecten, louter al moreel ethisch een onbegrijpelijke gang
van zaken!!!
Hoogachtend, Namens de Klankbordgroep Bewonersinitiatief Daalkampen Mr. H.W. ter Horst
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From:
Sent: Monday, July 19, 2021 4:52 PM
To: Secretariaat Borger-Odoorn
Subject: Archeologisch onderzoek Daalkampen Zonnepark

Aan het college van B en W van Borger- Odoorn
L.S.
Nogmaals doe ik een dringend beroep op U .om naar de regels der wet te handelen:
Vastgelegd is in het bestemmingsplan Zonnepark Daalkampen(2018) dat er eerst uitgebreid
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden(waarmee de gemeente Borger Odoorn zich
akkoord heeft verklaard (pag. 37) voordat met de bouw van het zonnepark kan worden
begonnen!!)
De werkelijkheid is thans(19-07) geheel anders: er wordt gebouwd en van onderzoek geen
enkel spoor!
Van de gemeente verwacht ik dat die zich aan de afgesproken regels houdt die de gemeente
zelf bepaald heeft!
De kern van het geheel is : geloofwaardigheid naar de burger.
Ik verwacht dat de gemeente in dezen handelend optreedt . Anders kan deze zaak wellicht
een juridisch staartje krijgen.
Bovendien speelt de tijd een belangrijke rol. Bij andere bezwaren wordt vaak een termijn
van 8 weken genoemd voor reactie, hierbij moet op korte termijn gehandeld worden.
Met vr. groet J.W Borger

Van: M. E
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 19:25
Aan: Onderwerp: Fwd: Klachten aanleg zonnepark Daalkampen [82153-2021:195913]
BROMTOON
Ze willen uitgaan van de ‘landelijk geldende geluidsnormen’, maar volgens mij is dit zo niet
afgesproken? Er is ons toch verzekerd dat het veld geen hinderlijk geluid zou voortbrengen? Ik
herinner mij dat we gesproken en geschreven hebben over de transformatoren en eventuele
bromtonen.
Graag zou ik dus de doelstelling richting het RUD ge-update willen zien. Anders zou het betekenen
dat de afspraken ten tijde van de vergunningsverlening niet meer gelden en de landelijke normen (=
dus een flinke toename in geluidsniveau) zou zijn toegestaan?!?
De hinderlijke bromtoon die wij horen (overigens niet de hele dag is mijn indruk?) komt
waarschijnlijk niet aan de 24 uurs geluidsdruk van de landelijke norm -immers er wonen ook mensen
naast een snelweg etc. in stedelijke gebieden…
Grt, M
Van: Gemeente Borger Odoorn
Onderwerp: Klachten aanleg zonnepark Daalkampen [82153-2021:195913]
Datum: 19 augustus 2021 om 10:10:26 CEST
Aan:
Geachte heer E,
U heeft een aantal uiteenlopende klachten aangedragen, die afzonderlijk uitgezocht moeten
worden.
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Voor wat betreft de geluidsoverlast: hiervoor loopt reeds een onderzoek/geluidsmeting die door de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is opgepakt.
De veroorzaker is vermoedelijk een aggregaat dat geplaatst is aan de zuidzijde van het veld. Indien
uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde gevel van woningen de
landelijk geldende geluidsnormen overschrijdt, zullen er maatregelen getroffen moeten worden.
Als echter blijkt dat de normen niet overschreden worden, kunt u het geluid nog steeds als 'overlast'
ervaren, maar kunnen wij er niet tegen optreden.
Aangaande de camera's zal een toezichthouder op locatie de situatie bekijken en u van zijn
bevindingen op de hoogte stellen.
Over het genoemde kabeltracé heb ik de vraag neergelegd bij de afdeling Realisatie, die zich bezig
houdt met kabels en leidingen.
Ook hierover zult u teruggebeld worden.
Met vriendelijke groet,
Ton Roelofs
Ontwikkeling & KCC

From: j.w
Sent: Friday, August 27, 2021 11:29 PM
OVRSCHRIJDING VERGUND VERMOGEN
To: Secretariaat Borger-Odoorn
Subject: Verleende vergunning vermogen zonnepark Daalkampen

Geacht college,
Deze week(23-08) ben ik telefonisch benaderd door uw medewerker Wouter Schipper met
de vraag of ik nog nadere zaken wilde toevoegen aan mijn ingediend bezwaarschrift betr.
omgevingsvergunning zonnepark...Daalkampen. Daar wil ik graag nu gebruik van maken: het
betreft de verleende vergunning max. vermogen.
In de oorspronkelijk verleende vergunning wordt gesproken over max. 340/345 W per
paneel en 54615 zonnepanelen.
In de nieuwe vergunning levert elke paneel nu max.540 Watt met totaal 40581
zonnepanelen.
Een simpele berekening komt tot de conclusie dat het max. afgeleverde vermogen
stilzwijgend met ong. 15 procent wordt verhoogd .
Dit is in strijd met de oorspronkelijk verleende vergunning, ook vastgelegd in de stukken/
uitspraak van de Raad van State (uitspraak oct.2019)
Ik verwacht van u ,als college, dat u correct met deze getallen omgaat en waar nodig
handelend / corrigerend/ op tijd optreedt!
met vr. groet ,J.W Borger
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OVER KOPPELING KABELTRACE 2 ZONNEPARKEN VIA WESTDORPERSTRAAT 10
van: ME
Verzonden: donderdag 2 september 2021 11:42
Aan: simonevandijk
CC: Onderwerp: Re: kabel tracé zonnepark aanvraag koppeling via Westdorp
Het tracé voor Daalkampen is toch al aangelegd door Borger naar gemeenteterrein achter Ter
Veen? Ik denk dus dat wij het vermogen van Exloo ERBIJ krijgen. Wordt dan een flinke leiding,
Daalkampen +15% plus vermogen Exloo…
Interessant om te weten op welk vermogen (dikte van de kabels) de nu al aangelegde leidingen door
Borger zijn voorzien. Voorbedachte rade, of verandering van de plannen? Aanleg kabels en de dikte
is een flinke kostenpost, hier kunnen we misschien de agenda onder de tafel mee inschatten?
Of zouden ze zo onder de indruk zijn van de nieuwe bezwaarschriften dat ze nu het tracé van
Daalkampen om gaan leggen?? Weten wij de details van het veld Exloo, of en waar het tracé ligt?
Grt, M

OVER EEN BIJEENKOMST VAN HET RES WERKBUREAU
Van: Miriam Winkel
Verzonden: woensdag 1 september 2021 20:20
Aan: Werkbureau RES
Onderwerp: HERINNERING Uitnodiging bijeenkomst burgerforum

Goedendag.
Hierbij herinner ik je aan de uitnodiging voor de online-bijeenkomst over het burgerforum voor
inwoners op woensdag 15 september van 19.30 tot 21.00 uur.
Er hebben zich drie mensen aangemeld. We willen graag met meer mensen van gedachten wisselen
over het burgerforum. Meld je dus aan!
Alvast vriendelijk dank. Hartelijke groet,
Miriam Winkel, Communicatieadviseur
Werkbureau RES-regio Drenthe
Onderwerp: RE: HERINNERING Uitnodiging bijeenkomst burgerforum

Goedemorgen,
Ondanks het goede initiatief zal ik niet mee kunnen doen, want ik ben op vakantie!
Ik vermoed, dat er wel enige inbreng zal zijn van ons antizonneparkcomite, want het is en blijft ook
een morele schande, dat er pal naast een woonwijk een zonneakker komt ten behoeve van EEN
ondernemer, die als al dit soort ondernemers niet echt geïnteresseerd is in milieu maar des te meer
in de zilverlingen, waarbij geen van de milieutechnische aspecten daadwerkelijk is onderzocht. Dat
mag de buurtbewoner zelf uitzoeken en dus betalen, volstrekt verwerpelijk!
Het milieu is slechts een alibi en verdienmodel voor de subsidieslurpers! Deze over het gehele land
stormende zonne-en windmolenidiotie, (om geen termen van 80 jaar geleden te gebruiken), ten
onrechte vaak gedekt door een incapabele Raad van State, tast naast veel andere factoren de
grondslagen van onze democratie aan!
Succes met Uw bijeenkomst,
H H, Daalkampen
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Aan:
De Gemeenteraad van Borger-Odoorn
Het College van B&W van Borger-Odoorn
Provinciale Staten Drenthe, het Drents parlement
Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe
Borger-West, 14 september 2021
Geachte bestuurders en politici
Hierbij vindt u informatie van de klankbordgroep bewonersinitiatief Daalkampen over zonnepark
Daalkampen Borger-West. De bedoeling is om u te informeren.
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in 2019 onherroepelijk vastgesteld door de
Raad van State. Dit was een versnelde procedure in het kader van de crisis en herstelwet.
Nu ligt er een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dit zonnepark.
Er is inmiddels ook een aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. het kabel tracé via Westdorperstraat
10, het woonadres van een particuliere familie.
Een nieuwe situatie. Nieuwe ronde, nieuwe kansen !
Dus ook een uitgelezen kans voor de gemeente Borger-Odoorn om haar leerbereidheid te laten zien
op basis van de evaluatie van Beleidskader Zonneoogst.
Voor de klankbordgroep bewonersinitiatief Daalkampen is zwijgen en niets doen geen optie.
Daarmee wordt “”krom”” in ieder geval niet “”recht’’.
En dus gaan de klankbordgroep en haar leden door met acties.
De constateringen van de klankbordgroep tot nu toe
Zoals bekend gaat het vanaf het begin al niet goed met de manier waarop zonnecentrale
Daalkampen bij Borger-West wordt gebouwd.
Het bouwwerk zelf valt iedereen inmiddels vies tegen, te hoog en te massaal.
En de manier waarop het proces gelopen is en nog loopt, wordt door ons als uitermate onbeschoft
ervaren.
In maart 2021 heeft de klankbordgroep wethouder Buijtelaar wederom gevraagd om een gesprek.
Wethouder heeft dit via een ambtenaar geweigerd. ‘Geen tijd en een gepasseerd station’.
Positieve uitzondering: via een telefoontje naar het gemeentehuis is een klacht over de bromtoon
terechtgekomen bij de RUD, de RUD medewerker is langs geweest en heeft zorgvuldig gekeken en
doorgevraagd. Hij schrijft een advies.
We hebben ook positieve ervaringen met de ambtenaren van de balie/het KCC: zij doen hun best.
Pikant detail:
A. Op WOB verzoek juli 2018 stuk 18.00201 ontvangen: pagina 2:
“Er is bewijs van veelvuldig officieel e-mail contact over de kwestie tussen
de voormalige wethouder en de heer De Jong”.
B. Op WOB verzoek juni 2021 antwoord ontvangen van behandelend ambtenaar
brief nr. 57592-2021:987768:
“ Er is geen e-mailcorrespondentie aanwezig tussen voormalig wethouder Luchjenbroers
en initiatiefnemer De Jong”.
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Afwijkingen van de afspraken zie ook de bijlagen
1. toch zwaar werkverkeer over zandweg Diepenveenseweg tot op heden (9/9/21).
2. geen aanstalten voor de “”landschappelijke inpassing”’ met struiken, alleen nog kale hekken
3. toch geluidshinder: bromtoon (in behandeling geweest bij RUD, resultaat???)
4. panelen hoger dan de toegezegde 2 meter (eigen fysieke metingen op het veld)
5. vermogen van het geheel 15% hoger dan het vergunde vermogen (zie bijlage)
6. ‘mosterd na de maaltijd’ reacties op handhavingsverzoeken (zie bijlage)
7. niet op de hoogte houden van omwonenden, dit is zowel door wethouder als ondernemer
wel toegezegd,
8. geen aankondiging van overlast en geen informatiepaneel, ter plekke is het een anoniem
project
9. een ander kabel tracé dan door de advocaat van de initiatiefnemer vermeld bij de Raad van
State
10. dit tracé loopt dicht langs een toekomstig school, en brandweer en ambulancepost.
11. plotseling een nieuw plan voor hoogspanningskabels, een recente aanvraag
omgevingsvergunning voor een kabel tracé waarbij twee zonneparken (Exloo en
Daalkampen) verbonden worden via onze woonwijk en waarbij het adres van een
particuliere bewoner/grondeigenaar wordt genoemd als locatiepunt voor het
tracé: Westdorperstraat 10.
De nietsvermoedende lezer zou kunnen denken dat de eigenaar/bewoner van
Westdorperstraat 10 toestemming heeft gegeven. Niets is minder waar.
Deze bewoner wist van niets, er is van te voren geen enkel contact met deze familie geweest
over deze mogelijke kabels via hun terrein.
12. De zonnepanelen staan dichter bij het woonperceel van Westdorperstraat 10 dan
toegezegd, feitelijk in de achtertuin.
13. De transformatoren zijn dichter bij voornoemd woonperceel gepland dan toegezegd.

Met vriendelijke groet, klankbordgroep bewonersinitiatief Daalkampen Borger-West
HJ. ter Horst
J. van der Werff
R. Vinke
M. Elzinga
G. Meendering
S. van Dijk
Contactpersonen : R. Vinke, J. van der Werff,;
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders Borger-Odoorn
Postbus 3, 7875 ZG EXLOO
Van : Simone van Dijk, op persoonlijke titel
Betreft:
Zienswijze en vragen m.b.t. aanvraag wijziging omgevingsvergunning zonnepark Daalkampen, stuk
nr.40973-2021, gepubliceerd op 22-4-2021
Borger, 26 mei 2021
Geacht College
Het College van B&W van Borger-Odoorn heeft op 22 april een aanvraag gepubliceerd van een
wijziging van de omgevingsvergunning voor zonnepark Daalkampen.
Eind april heb ik kennisgenomen van de brief die namens het college is verzonden aan de
Klankbordgroep Bewonersinitiatief Daalkampen (contactpersoon dhr. J. v.d. Werff), waarvoor
dank. Kenmerk: 43340-2021:174016, d.d. 28 april 2021.
Verder heb ik kennisgenomen van:
-de aanvraag zelf
-de toelichting van De Jong Energie BV d.d. 19 april 2021
-de informatie die dhr. de Jong en anderen hebben verstrekt tijdens de online informatiebijenkomst
op 28 maart 2021
-het voorstel aan het College ter zake d.d. 26 januari 2021
-het Memo van het College aan de Raad ter zake, d.d. 27 januari 2021.
Vooraf: het is mij duidelijk dat het bestemmingsplan zonnepark Daalkampen onherroepelijk is
vastgesteld bij besluit van de Raad van State.
Mijn zienswijze en vragen gelden de stukken t.a.v. de wijziging van de omgevingsvergunning.
Vraag 1 algemene informatievoorziening inwoners
In uw brief van 28 april refereert u aan onze wens om betrokken te blijven bij belangrijke
ontwikkelingen onder meer op het gebied van grootschalige zonneparken.
In uw beantwoording gaat u vervolgens in op de inhoudelijke vraagpunten.
Mijn vraag:
Wat is de opvatting van het College over de rol van de gemeente bij het - in algemene zin - op de
hoogte houden van de inwoners aangaande ontwikkelingen op het gebied van de zonneparken in
Borger-Odoorn?
Toelichting:
Wat zie ik van de informatievoorziening door de gemeente?
In de gemeentelijke informatie (website) lees ik een uitgebreid stuk over de Exloosche landen.
Tegelijkertijd dateert de pagina “zonneparken” nog van eind 2018.
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Kort voor het zomerreces van 2020 is de voortgang van zonneparken besproken in de
gemeenteraad. De wethouder heeft toen positief gereageerd op de suggestie om na het reces de
inwoners een algemeen overzicht te geven van de stand van zaken van de vergunde zonneparken.
Dit is niet gebeurd.
Intussen spelen er diverse zorgen en vragen onder meer over aansluitproblemen. En intussen is er
wel of geen voortgang bij de aanleg en bouw.
Ik mis de informatie over voortschrijdend inzicht en technische problemen en ontwikkelingen.
Ik mis ook informatie over de consequenties die problemen hebben op de voortgang van aanleg en
bouw van de zonneparken in Borger-Odoorn.
Ik mis korte voortgangsberichten om de inwoners op de hoogte te houden van de vergunde
zonneparken, toch niet onbelangrijk in de energietransitie en met grote gevolgen voor de
leefomgeving. Vandaar mijn vraag over de opvatting van de gemeente over haar rol in de
informatievoorziening.
Vraag 2 Relatie van het wijzigingsvoorstel met strategische kansen voor woningbouw
In uw brief van 28 april, het memo van het College en het voorstel aan het College wordt
herhaaldelijk verwezen naar strategische kansen op stedenbouwkundig gebied, met name
woningbouw. Het is algemeen bekend, ook bij de wijkbewoners, dat het gebied waar nu het
zonnepark is gepland, oorspronkelijk door de gemeente is aangekocht met het oog op woningbouw.
Het zonnepark staat als geheel in ieder geval 25 jaar en zal dan als geheel zodanig afgebroken en
opgeruimd worden dat het gebied weer vrij beschikbaar komt voor andere bestemmingen. Indien
over 25 jaar de bestemming woningbouw in beeld komt, zal er een wijziging van het
bestemmingsplan plaatsvinden.
Tegelijkertijd staat in uw brief van 28 april vermeld dat van woningbouw nu nog geen sprake is.
En toch wordt met name naar de gekozen variant (6) verwezen als zijnde strategisch kansrijk voor
toekomstige stedenbouwkundige plannen. Het gaat dan blijkbaar om de 4 HA die vrij blijft van
zonnepanelen.
Mijn vraag:
Wat maakt dat variant 6 met de vrijkomende 4 HA nu al aangemerkt wordt als strategisch kansrijk
met het oog op woningbouw? Meer kansrijk dan de ander varianten?
Wat zijn de mogelijkheden van de betreffende 4 HA om al binnen 25 jaar aanpassingen te doen i.v.m.
woningbouw? Het zal toch niet zo zijn dat de gemeente in dat stuk Tiny Houses mogelijk wil maken?
Vraag 3 Het verschil tussen een potentiële zonneakker en deze zonneakker met uitgewerkte
specificaties.
De geschiedenis van het plan voor een zonnepark Daalkampen dateert al vanaf 2012.
Echter, tot januari 2018 (toen dhr. de Jong met zijn uitgewerkte concept kwam) was er steeds sprake
van een potentiële zonneakker, let wel: een = “un” potentiële, dus in potentie, als idee, nog zonder
specificaties. Tevens was er in de periode van 2012 tot ca 2015 weinig inzicht in de impact van een
grootschalig zonnepark op de woonomgeving. Het advies van bureau 3ROM in opdracht van
provincie bracht meer inzicht en gaf adviezen over de vormgeving en over het betrekken van
omwonenden. De gemeente heeft uiteindelijk niets met dit advies gedaan, alleen geconcludeerd dat
er naast woonwijk Daalkampen een potentiële zonneakker mag komen.
Mijns inziens zijn er tussen 2012 en de uiteindelijke vergunningverlening in 2018 ruimschoots kansen
geweest om bewoners actief te betrekken.
Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat de gemeente vanaf 2012 tot heden geen enkel blijk heeft
gegeven rekening te houden met ‘de buren’, de omwonenden van het geplande park.
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Een park dat in Zonneoogst gekwalificeerd zou worden als “L”, gebonden aan strenge voorwaarden.
De gemeente heeft de omwonenden zelfs beperkt in hun invloed door hen buiten beleidskader
Zonneoogst (2017) te plaatsen en terug te werpen op de traditionele juridische procedures.
Mijn vraag:
Waarom heeft de gemeente geen enkele kans gezien tussen 2012 en heden om enige vorm van
participatie van bewoners bij de vormgeving van Daalkampen te organiseren?
Of is de gedachte om rekening te houden met ‘de buren’ niet bij de gemeente opgekomen?
Vraag 4 Gesprek overlaten aan initiatiefnemer
Op bladzijde 2 van uw brief van 28 april, regel 10/11 van boven, geeft u aan dat het mede gelet op
de naderende omgevingswet aan de initiatiefnemer is om het gesprek met omwonenden aan te
gaan. Ik lees dat echter niet in de Nota van Uitgangspunten voor de omgevingsvisie die voor BorgerOdoorn is geschreven. In die Nota staat aangegeven dat het om een andere werkwijze gaat, een
werkwijze waarbij participatie meer is dan inspraak achteraf. Bovendien lees ik in deze Nota dat er
nog een heel traject te gaan is om de posities van burgers, gemeente en andere partijen te bepalen.
Inderdaad wordt er in de Nota veel nadruk gelegd op initiatief, maar ook op samenwerking. Voor
samenwerking en samenspel is het nodig dat de verschillende partijen gelijkwaardig zijn in macht en
invloed. Dat is op dit moment niet het geval in het krachtenspel tussen commerciële spelers en
gewone burgers, leken. Dat de gemeente op dit moment de communicatie overlaat aan de
commerciële initiatiefnemers met een beroep op de nadere omgevingswet lijkt mij voorbarig en niet
conform het idee van gelijkwaardig samenspel.
Mijn vraag:
wat is het motief van de gemeente om nu al te verwijzen naar een aspect uit de naderende
omgevingsvisie dat in het geheel nog geen evenwichtige uitwerking heeft gehad?
Vraag 5 Daalkampen als onderdeel van de RES en niet van Zonneoogst
Op de derde bladzijde van het Memo van het College aan de Raad refereert het College aan de
onderwerpen van Zonneoogst. Daarna volgen teksten over zonnepark Exloo en zonnepark
Daalkampen, waardoor het lijkt alsof de onderwerpen uit Zonneoogst ook afwegingsfactoren zijn bij
de wijzigingsaanvraag voor Daalkampen. Deze onderwerpen komen ook terug in de RES.
Op bladzijde 2 van uw brief, 3de alinea, geeft u aan dat plan Daalkampen onderdeel is van de RES,
maar niet van Zonneoogst. En ook elders wordt vermeld dat Daalkampen niet valt onder
beleidskader Zonneoogst.
Mijn vraag:
Klopt het dat zonnepark Daalkampen onderdeel is van de RES uitsluitend en alleen wat betreft de
uiteindelijke opbrengst van de opgewekte elektriciteit? Dus bij Daalkampen worden alle andere,
onder andere maatschappelijke, aspecten van de RES buiten beschouwing gelaten?
En dus kan zonnepark Daalkampen ook geen rol spelen in het meenemen van de inwoners in de
energietransitie, in de zin van positieve beeldvorming en betrokkenheid?

Met vriendelijke groet
Simone van Dijk

