Inspraakreactie zonnepark Remmerden
Remmerden, commissie Ruimte en Economie
7 december 2021

Geachte commissieleden,

Hartelijk dank voor de gelegenheid te mogen inspreken vanavond. Mijn naam is Nicolette Buiter, ik
spreek in namens Utrechts Landschap.
Vanavond staat op uw agenda het zonnepark Remmerden. Het college heeft op 2 november 2021
besloten in principe medewerking te verlenen aan realisatie van dit zonnepark. Utrechts Landschap is
blij dat de gemeenteraad dit onderwerp heeft geagendeerd. Het beoogde
ogde zonnepark grenst aan
Plantage Willem III, één van de meest fantastische gebieden die wij in eigendom hebben: mooie
natuur, prachtige uitzichten en een landschap dat is ontstaan in de ijstijden en op een unieke manier
beleefbaar is. Dit stopt niet bij onze eigendomsgrens maar loopt door op de beoogde locatie voor het
zonnepark. Niet voor niets zijn er in dit gebied bijzondere waarden toegekend: het gaat o
om
natuurwaarden (het Natuurnetwerk Nederland), aardkundige waarden en landschapswaarden
landschapswaarden. Deze
natuur en dit landschap,, in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug moet je niet vernietigen door het
een verstedelijkte, industriële uitstraling te geven met zonnepanelen. Wij vinden een zonnepark op
deze locatie zeer onwenselijk en onderschrijven volledig het n
negatieve
egatieve advies dat de
welstandcommissie MooiSticht heeft gegeven.
Daarnaast willen we u graag wijzen op het volgende:
De beoogde locatie voor het zonnepark ligt volledig in het Natuurnetwerk Nederland, het NNN. Het
NNN is bedoeld voor natuur, niet om te b
bebouwen
ebouwen of vol te leggen met zonnepanelen. Dit staat
duidelijk in de provinciale Interim Omgevingsverordening (IOV) artikel 6.1:
1: de provinciale regels die
gelden voor het NNN zijn gesteld met het oog op natuurbescherming, het in stand houden en
versterken van een robuust netwerk van natuurgebieden en het behouden en versterken van de
biodiversiteit.
De provinciaal beleid (IOV) bepaalt dat het NNN mag niet worden aangetast. Er kan alleen onder
bepaalde zeer strenge voorwaarden van worden afgeweken. Aan die voorwaarden
oorwaarden kan nooit voldaan
worden bij dit grootschalige plan
plan,, waarbij tenminste 21 hectare zal worden aangetast.
Stel dat het plan toch wordt uitgewerkt
uitgewerkt? Dan blijkt meteen dat het niet haalbaar is vanwege de
ligging in het NNN. NNN-oppervlakte
ppervlakte dat verloren gaat, moet immers tenminste 1:1 gecompenseerd
worden. Daar komt bij dat er op grond van de Interim Omgevingsverordening ruim gecompenseerd
moet worden, waarbij er sprake is van een plus bovenop de toch al verplichte compensatieopgave.
Dit maakt het plan
n onuitvoerbaar. Ook het stellen van extra voorwaarden of kaders die de raad zou
kunnen meegeven aan college en initiatiefnemer
initiatiefnemer, maakt dit niet anders. Het plan zal altijd in strijd
zijn met wet- en regelgeving,, want
want:




een zonnepark op deze unieke locatie leidt nooit tot een - wettelijk verplichte - goede
ruimtelijke ordening;
er is altijd verlies van aardkundige en landschappelijke waarden;
de wezenlijke kenmerken en waarden, samenhang en oppervlakte van het NNN zullen
z
worden aangetast.

Kortom: er zal altijd sprake zijn van strijd met wet- en regelgeving.
Wij vinden dat niet de suggestie gewekt moet worden dat dit zonnepark op deze locatie wenselijk of
haalbaar is. We vragen de raad daarom zich nu al uit te spreken over het voornemen en niet af te
wachten tot het moment dat de raad formeel aan zet is, bij het al dan niet afgeven van de verklaring
van geen bedenkingen (vvgb).
Tot slot wil ik nog vermelden dat het mij verbaast dat onze eerdere bezwaren niet bij de raadstukken
zijn opgenomen. Ik zal onze brief van juli, die we naar college en raad stuurden, opnieuw via de
griffier toezenden. Daarin staat nog nadere informatie over de unieke waarden in het gebied.
Hartelijk dank voor uw aandacht.

