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Onze experts zitten klaar om uw vragen te beantwoorden

• Koos Iestra(landschapsarchitect Haver Droeze)

• Jeroen Schmaal (Sunvest)

• Marinda de Vries (Sunvest)

• Fleur van de Wolfshaar (Sunvest)

Praktische zaken
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Vragen en antwoorden

Het is niet te volgen ,enorme echo
• Oei dat is vervelend. Dat hoor ik hier niet, ik volg het ook van afstand. Kunt u iets aan de geluidsinstellingen veranderen?

Uw microfoon hapert
• klopt, wordt aan gewerkt

Het is nu helemaal niet te volgen, geluid hapert en stilstand beeld
• Klopt. We gaan 5 minuten schorsen en oplossen

Wilt u langzamer praten, het is nog steeds haperend
• We gaan 5 minuten schorsen en oplossen

Mededeling: we zijn het geluid aan het oplossen en zijn zo bij u terug

Het is nu stil. Geen stem meer te horen
• We gaan 5 minuten schorsen en oplossen. Dank u voor het kennisgeven

Mededeling: Helaas werkt het geluid nog niet. We zijn binnen 3 min bij u terug
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Geluid goed, stilstaand beeld
• Is dat nog steeds? Bij mij beweegt het.
• We laten nu alles via een hotspot lopen, mogelijk is dat de oorzaak. Excuses. We zullen de presentatie ook op onze website plaatsen.
• Blijft stilstaand de 2 dames alleen in beeld

Energie nodig voor fase 2 en 3 maar na 25 jaar is er dan geen energie meer nodig?
• Het idee van de gemeente is dat we na 25 jaar alternatieve bronnen van duurzame energie gevonden hebben. Daarom worden

zonneparken in Nederland overal voor 25 of 30 jaar vergund.

Begrijp de energiebehoefte van dat bedrijventerrein niet. Bestemming is sierteelt. plantjes in en buiten kassen vergen heel weinig
energie.
• In de huidige sierteelt is veel geautomatiseerd en gerobotiseerd. Ook wordt er soms gekoeld. Al met al wordt er aardig wat stroom

gebruikt. Bedrijven die zich nieuw melden op het terrein, krijgen van Liander geen netaansluiting, wegens gebrek aan capaciteit op het
net. Of je nu veel of weinig gebruikt, zonder stroom is er geen bedrijfsvoering. Met de aanvullende levering van elektriciteit uit het
zonnepark in combinatie met elektriciteitsopslag kunnen er wel weer nieuwe bedrijven worden aangesloten.

Overcapaciteit terug naar het net en dan is terug levering voor dit project of anderen niet mogelijk omdat het net dit niet aan kan. Zoals 
nu al volop in het nieuws is
• Juist door de stroom uit het zonnepark direct aan bedrijven te leveren, ontzien we het net zoveel mogelijk. Alleen het restant gaat op het 

net. Maar we zijn daarvoor bezig met opslag, om in ieder geval de pieken af te vlakken.
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Vragen en antwoorden

Aan welke doelsoorten wordt gedacht bij het ""opbloeien""?
• Koos gaat hier nu wat meer over vertellen. Doordat er geringe verschillen in de waterstand bestaan kunnen er verschillende natuur

voorkomen binnen het plangebied.
• In het noordoostelijke deel is kruidenrijk grasland. In het zuidoostelijke deel kan meer glanshaverhooiland voorkomen. En het westelijke

veld wordt een zilt- en overstromingsgrasland.
• In hoeverre kan een kruidenrijk grasland goed tot ontwikkeling komen onder de panelen? Zullen de (enkele) schaduwrijke soorten

niet de overhand krijgen? En wat zijn de verwachte doelsoorten qua fauna?
• *schaduwminnende soorten
• We zien op andere plaatsen dat een kruidenrijke vegetatie zich kan ontwikkelen. Veel is afhankelijk van een goed beheer. De agrarische

grond is verrijkt door meststoffen. Verschralen is dus een eerste belang. Vervolgens passen we het beheer aan op de te ontwikkelen
vegetatie. Het is niet zo dat hetzelfde grasland ontstaat als op plaatsen zonder schaduw van panelen. Maar vergelijk het met de vegetatie
die zich ontwikkeld aan de noordkant van een beplantingssingel.

• Qua fauna: een biodiverse vegetatie met een positieve betekenis voor insecten en daarmee ook voor vogels en vleermuizen, een
leefgebied voor amfibieën in en rond afgesloten waterplassen (poelen, plas-dras plekken), een leefgebied voor overige broedvogels
(wilde eend, meerkoet, waterhoen, etc.) en voor kleine marterachtigen (marter, bunzing, wezel), en een natuurvriendelijke ontwikkeling
van oevers langs doorgaande watergangen
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Houd u alstublieft de verkeersveiligheid in de gaten bij een informatiebord op de Middelweg. De Voorweg, met een apart fietspad, zou
geschikter zijn.
• Dank u, u heeft gelijk dat de Middelweg best smal is. We gaan uw suggestie bekijken. Wat we ook doen, verkeersveiligheid staat voorop

Volkstuinencomplex word net gesuggereerd maar dat is er niet
• Mogelijk is mijn informatie beperkt. Ik meen dat ten (noord)oosten van het park een perceel met landje is, wat ik als volkstuincomplex

heb betiteld. Misschien is dat niet juist

Zonder beeld bij deze presentatie is volgen niet mogelijk en kan ik geen gerichte vragen stellen, ik ga uit de vergadering
• Kunt u uw mailadres geven of sturen naar jeroen@sunvest.nl
• Dan sturen we u de presentatie. Vervelend trouwens dat u het niet ziet
• Heeft u behoefte dat we u een keer 1 op 1 bijpraten?

Opmerking: de camping voor klassieke natuurkampeerders met kleine tentjes wordt weinig gebruikt en is een vogelrijk gebied
waaronder fazanten, uilen, Ijsvogels, roofvogels enz.
• Dank voor deze informatie. We komen graag in contact met de camping hierover. We hebben geprobeerd contact te zoeken

Ik mis de nieuwe waterplas aan de zuid- en zuidwestkant van de camping op uw ontwerp. Bekend?
• Die is bekend. De luchtfoto met deze plas er op is nog niet in mijn bezit

mailto:jeroen@sunvest.nl
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De zoutkwel is hier zo hoog, dat der afgedamde stukken sloot zijn waar water vanaf de vaart langs de Voorweg wordt ingelaten voor de
beregening
• Als we een bijdrage kunnen leveren aan de verzameling van zoet water zullen we dat graag doen

Inheemse soorten voor Nederland of inheems voor Zuid-Holland/grondslag?
• Koos beantwoord deze vraag nu live

Is het de bedoeling dat het struweel periodiek gesnoeid wordt?
• Correct. We houden het groen netjes bij
• Gaat meer om de hoogte van de elzen. Die worden op deze grond binnen vijf jaar meer dan vijf meter
• Ook de Elzen worden jaarlijks gesnoeid

Er is geen geluid meer
• Vervelend. Ik hoor het nog wel. Heb je alweer geluid?
• Yep, even opnieuw aangemeld en het werkt weer
• Duim omhoog!

Zijn er ook foto's van deze graslanden onder zonnepanelen?
• Deze kunt u vinden op de volgende website
• https://www.steunpunterfgoednh.nl/zonneveld-eemnes-als-een-kamer-in-het-landschap/

https://www.steunpunterfgoednh.nl/zonneveld-eemnes-als-een-kamer-in-het-landschap/
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Wordt er een nulmeting uitgevoerd en wordt de verwachte toename van biodiversiteit gemonitord gedurende het project?
• Ja. We zullen als onderdeel van de vergunningaanvraag een Flora en Fauna studie uitvoeren. Daarnaast zullen we bij de start van het

project een nulmeting uitvoeren voor bodem en flora/ fauna. Dit gaan we de jaren er op monitoren, om te kijken of we ons groenbeheer
bij moeten stellen. De precieze manier waarop zijn we de komende maanden aan het uitwerken

Overlegt u ook met Staats Bos Beheer Bentwoud over de risico's van bepaalde soorten?
• Dat hebben we niet gedaan. We hebben de flora en fauna scan laten uitvoeren door een andere partij Eelerwoude

Bij uw principeverzoek is gezegd dat er ook drie windmolens nodig zijn om het park optimaal te laten renderen. Participeren jullie hier
ook in of is dit voor een andere partij?
• De windmolens zijn geen onderdeel van het huidige plannen. De windmolens zijn een langer termijn traject

Ik ben geen bioloog, maar er is een in het water een risico van een woekerende soort
• Vaak zijn dat soorten die niet inheems zijn. Die bijvoorbeeld vanuit een haven ons land binnenkomen en andere inheemse planten

overwoekeren. Wij zullen daar zorgvuldig mee omgaan door soorten te kiezen die inheems zijn, ook bij het inzaaien van grasland en bij
het planten of zaaien van waterplanten

Complimenten voor de manier waarop jullie dit aanpakken!
• Dankuwel! Dat vinden wij erg leuk om te horen
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Itc-pct@sunvest.nl
https://sunvest.nl/zonnepark-itc-pct/

Voor vragen of informatie

mailto:Itc-pct@sunvest.nl
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