14-09-2021 Vragen PvLM over Anterieure overeenkomst zonnepark Bahreweg en
beantwoording college

Voldoet de firma Kronos aan de gedragscode zon op land? o.a. Met betrekking compensatie
groen.
Voor het zonnepark Bahrseweg wordt voldaan aan de gedragscode Zon op land. Er is in
voldoende mate rekening gehouden met de leidende principes en de toezeggingen vanuit de
sector uit de gedragscode Zon op land.
Leidende principes:
1. Betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid
financieel te participeren.
2. Door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde bieden aan de omgeving: de
natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan; omwonenden zullen mee kunnen
profiteren.
3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur
van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede
bodemkwaliteit).
Ook is voldoende rekening gehouden met de in de gedragscode opgenomen toezeggingen
vanuit de sector.
Toezeggingen vanuit de sector
1. Zorgvuldige locatiekeuze
2. Procesparticipatie
3. Financiële participatie
4. Correct benaderen grondeigenaren door exploitanten
5. Ontwerp en beheer
6. Na het project: voormalig grondgebruik mogelijk
7. Bijdrage aan de lokale economie
8. Meten, monitoren en bijsturen
De partijen van deze gedragscode hanteren een ondergrens van 25% onbedekt oppervlak van
het gebied van het project (van boven af gezien). Uit bijgevoegde berekening blijkt dat 39% van
het zonnepark onbedekt is. Er wordt ruimschoots voldaan aan de ondergrens van 25%.
Voor de berekening verwijzen we u naar bijgevoegd ‘Overzicht onbedekt oppervlak Zonnepark
Bahrseweg’.
Een groot deel van de onbedekte oppervlakte wordt gebruikt voor de robuuste landschappelijke
inpassing (5.0 m brede struweelsingel en hoogte oplopend met een hoogte van 5 tot 7 meter
bestaande uit inlandse struiksoorten zoals meidoorn, sleedoorn, hondsroos etc en 5.0 m brede
bloem- en kruidenrijke zone).
Klopt het dat deze firma niet aangesloten is bij Holland Solar en derhalve zich niet hoeft te
houden aan de afspraken waar anderen zich wel aan moeten houden?
Het klopt dat Kronos Solar niet aangesloten is bij Holland Solar. De keuze om wel of niet aan te
sluiten bij Holland Solar is aan het bedrijf zelf. Bij het zonnepark Bahrseweg heeft Kronos Solar
conform de leidende principes en toezeggingen vanuit de sector uit de gedragscode Zon op land
gewerkt. Er vindt echter geen toezicht vanuit Holland Solar plaats, maar vanuit de gemeente
Doetinchem.

