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Geacht college
De diverse recente ontwikkelingen rondom het voornemen een zonnepark te realiseren in Stiphout leidt tot
steeds grotere onrust in de wijk Stiphout. Bewoners hebben ook na de door u verstuurde brieven het gevoel
dat dit hen door de strot wordt geduwd. In uw brief noemt u diverse partijen welke u adviseren maar lijkt
geen rol weggelegd voor de Stichting geledingszone Stiphout. Bewoners bestoken u en ons als
gemeenteraad met brieven maar krijgen geen heldere antwoorden. Daarnaast lezen wij in het ED van 2
maart jl. dat u voornemens bent draagvlak te gaan toetsen nadat Solarcentury een definitief plan heeft
ingediend voor het zonnepark aan de rand van Stiphout. Als gemeenteraad hebben wij o.a. de belangrijke
taak u te controleren op het uitvoeren van het vastgestelde beleid.
Daarom hebben wij onderstaande vragen:
-

In de RN 020 Nota Visie zonnevelden en zonnedaken gemeente Helmond 2020 is het volgende
vastgelegd: “Bij initiatieven voor de realisatie van een zonneveld dient vooraf het draagvlak hiervan
onder de omwonenden te worden getoetst”. Het indienen van de plannen is de start van initiatief en
de bijbehorende procedure. Daarom vragen wij u wanneer u de enquête gaat uitvoeren? En hoe u
zeker stelt dat draagvlak getoetst is voorafgaand aan het initiatief?

-

Wanneer gaat u daadwerkelijk in gesprek met de inwoners van Stiphout? Ben u voornemens een
fysieke informatiebijeenkomst te houden zodra dit mogelijk is?

-

Hoe gaat u de ontstane onrust wegnemen onder de inwoners van Stiphout?

-

De Stichting geledingszone Stiphout stelt zich constructief en welwillend op om met behoud voor de
natuur de energietransitie doorgang te laten vinden. Wat is het advies? Wat is de rol van de stichting
geledingszone Stiphout in deze ontwikkelingen? En welke toenadering heeft u recent genomen tot
de stichting geledingszone Stiphout en wat staat er in de nabije toekomst gepland?

-

In uw brief aan de omwonende schrijft u dat de Brabantse Milieu federatie de ruimtelijke
onderbouwing van het plan zal beoordelen. Bij navraag bij de BMF wordt bevestigd dat zij geen rol
hebben in het beoordelingsproces noch dat er afspraken zijn gemaakt met u. Waarom noemt u deze
partij dan in uw correspondentie aan de inwoners van Stiphout?

-

In uw brief aan de omwonende schrijft u dat de MGE verzocht is een rol te nemen in de evaluatie
van dit proces inzake draagvlak. Bij navraag bij MGE wordt ontkent dat zij een rol hebben in de
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evaluatie noch dat er afspraken zijn gemaakt met u. Waarom noemt u deze partij dan in uw
correspondentie aan de inwoners van Stiphout?
-

De wijkraad Stiphout-Warande heeft als belangrijke taak het leggen van verbindingen, coördineren,
informeren en optreden als intermediair tussen gemeente en bewoners. Wat is de rol van de
wijkraad Stiphout-Warande in deze ontwikkelingen? En welke toenadering heeft u recent genomen
tot de wijkraad Stiphout-Warande en wat staat er in de nabije toekomst gepland?

-

Op de site van Solarcentury is te lezen dat zij principemedewerking heeft ontvangen voor deze
ontwikkeling. Welke kaders heeft u in de principemedewerking gegeven? Wat zijn de consequenties
wanneer dit plan niet doorgaat voor de gemeente Helmond?

-

Op de site van Solarcentury lezen wij dat deze grond niet geschikt is voor landbouw. Recent is er
maïs verbouwd op deze grond en wordt er mest uitgereden. Onderschrijft u dat landbouw hier niet
mogelijk is?

-

De huidige ontwikkeling heeft grote impact op betrokkenen. Worden deze partijen betrokken in de
evaluatie? En kunt u aangeven wie dit betreft?

-

Uit de contacten die wij met de betrokkenen hebben is ons gebleken dat het college toegezegd zou
hebben dat er een informatief interview in de Lindenberg zou komen. Wij hebben begrepen dat dit
interview is afgenomen maar dat het uiteindelijk tot plaatsing niet is gekomen. Kunt u aangeven wat
hiervan de reden is?

In afwachting van uw spoedige reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA Fractie,
Pieter Vervoort, Raadslid
Ron Peters, fractiesecretaris
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