Het is Leudal Energie helaas niet gelukt om goedkeuring van de gemeente te krijgen voor een plan
om zelf een of meer 100% coöperatieve (kleinere) zonneparken te ontwikkelen in de buurt van de
turbines van het in aanbouw zijnde windpark. Ook het plan van Zuidenwind om samen met een
ontwikkelaar en een aantal boeren op de boerderijweg een zonnepark te ontwikkelen kon niet op
goedkeuring van de gemeente rekenen.
De plannen van drie commerciële partijen zijn als beter beoordeeld en deze mogen naar de volgende
fase om een inpassings- en participatieplan in te dienen. Daarin moet met name:
1. worden aangetoond dat er met omwonenden van de beoogde zonneparken een dialoog is
gevoerd;
2. een voorstel worden gedaan voor verbeteringsmaatregelen aan het landschap of de omgeving;
3. worden onderbouwd dat het plan past in het landschap;
4. een participatieplan worden opgesteld met mogelijkheden voor omwonenden om bijvoorbeeld
via een coöperatie financieel deel te nemen; en dienen
5. andere compenserende maatregelen worden te opgenomen, zoals een omgevingsfonds.
Na beoordeling van de ingediende documenten selecteert de gemeente de definitieve
plannen, waarmee maximaal 50 hectare zonne-energie wordt gerealiseerd in een - naar onze mening erg klein gebied. Inmiddels is gebleken dat dit in de omgeving inderdaad weerstand opwekt.
Leudal Energie is inmiddels door alle drie de commerciële partijen gevraagd om in deze tweede ronde
aan te schuiven om te bespreken welke rol mogelijk zou kunnen zijn voor Leudal Energie in de
verdere ontwikkeling van een of meer zonneparken. Leudal Energie is alleen bereid om onder strikte
voorwaarden mee te doen. Met deze voorwaarden willen we ervoor zorgen dat omwonenden niet
alleen worden gecompenseerd voor de overlast, maar ook mee kunnen profiteren van de
zonneparken, net zoals bij de opzet van windpark De Kookepan.
Concreet houdt dat in dat Leudal Energie:
1. mede door de financiële inbreng van onze leden juridische mede-eigendom wil realiseren: de
commerciële partij en Leudal Energie worden 50/50 partners in het project.
2. voorstander is van de instelling van een substantieel omgevingsfonds, gevuld door
grondeigena(a)r(en) en beide partners, waaruit wezenlijke eenmalige en jaarlijkse vergoedingen
en uitkeringen kunnen worden verstrekt ten behoeve van de omgeving en haar inwoners.
3. een sterke voorkeur heeft om zon- en windenergie te combineren, om de afhankelijkheid van wind
te beperken en vanwege de lagere maatschappelijke kosten voor de gecombineerde aansluiting
op het elektriciteitsnetwerk.
Momenteel vinden de laatste besprekingen met de commerciële partijen plaats, die nog tot 15
november hebben om de plannen bij de gemeente in te dienen en het is nog maar zeer de vraag of
het gaat lukken om tot voorlopige overeenstemming te komen. Groot struikelblok zijn de enorm hoge
grondvergoedingen die compenserende maatregelen voor de omgeving heel lastig maken.
Het bestuur zal de (mogelijke) plannen sowieso voor gaan leggen aan de leden tijdens de ALV van
maandag 23 november a.s. om tot een definitief besluit hierover te komen.

