Groenekan, 11 maart 2022
Beste Groenekanners,
Het Groenekans Landschap is intensief betrokken bij de discussies over de eventuele aanleg van
een zonnepark in ons dorp. Daarom willen we u graag op de hoogte brengen van ons standpunt.
Voorop staat ons doel:
Inzet voor en zo mogelijk verbetering van de natuur, het landschap en cultuurhistorie in en
rond Groenekan. Daarbij zijn we ons natuurlijk bewust van de huidige noodzakelijke
energietransitie.
Dit alles in aanmerking genomen kunnen we onder strenge voorwaarden potentieel meegaan
met de ontwikkeling van zonneparken op het grondgebied van Groenekan. Onze cruciale
voorwaarde is dat een zonnepark landschappelijk gezien moet leiden tot een verbetering t.o.v. de
huidige situatie. Dit is alleen mogelijk op locaties waar sprake is van grote storende/negatieve
elementen in het landschap. De A27 is een dergelijk element. Een zonnepark aan de oostkant van
de A27 kan benut worden om de grootschalige landschappelijke impact van de snelweg aanzienlijk
te verminderen of zelfs geheel weg te nemen.
Om goedkeuring te kunnen geven aan een plan voor een zonnepark in deze zone moet verder ook
voldaan worden aan diverse andere voorwaarden:
1. Bestaande natuur, ecologische zones en faunaverbindingen moeten behouden dan wel
versterkt worden.
2. Dit geldt ook voor de bodemkwaliteit.
3. Bij de aanleg van het zonnepark moet er gezorgd worden voor versterking van de
biodiversiteit.
4. Geen hekken rond het park, wel natuurlijke barrières in de vorm van verbrede sloten
en beplanting.
5. Het opstellen van een beheerplan voor flora en fauna voor de lange termijn.
6. Jaarlijks overleg met de eigenaren van aangrenzende percelen en het Groenekans
Landschap . De afspraken hiermee moeten juridisch vastgelegd worden.
Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar www.groenekanslandschap.nl
We staan natuurlijk open voor reacties!
Mail: info@groenekanslandschap.nl
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