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Geachte raadsleden van de gemeente Emmen,
Hierbij willen wij als EOP- platform de Monden onze zorg uitspreken over de overname van windpark
Pottendijk door Shell.
Er zitten voor ons behoorlijk wat onduidelijkheden in voor wat betreft de gewijzigde situatie en wat dit
betekent voor de financiële afwikkeling. Vooral de passage waarin wordt gesproken over de 20*^
beschikbaar stellen van de zonneakker voor participatie en dat daar ook wordt gesteld dat het
gecompliceerd zou zijn om een energie coöperatie op te zetten in de postcoderoos.
Maar deze energie coöperatie is er al sinds geruime tijd, nl. de Zonnige Start. Zij waren ook al in gesprek
met Deddens over de regeling. Is dit wel gecommuniceerd met de Shell? Zonnige Start kan prima de 20/6
erbij nemen. Zonnige Start heeft bericht gehad, dat Shell geen energie coöperatie bij hun project wilde
opzetten en dat heeft afgekocht met 950.000 Euro. Maar de coöperatie was er al en de gesprekken over de
2096 regeling liepen al met energiepark Pottendijk.
Dan de vraag hoe het met de gebiedscompensatie verder gaat, want die zal los moeten worden gezien van
de 950.000 euro.
Kortom toch wel een serieus onderwerp om over te praten, omdat wij toch vinden en willen, dat het gebied
de Monden volledig en goed gecompenseerd moet gaan worden voor het plaatsen van het energiepark
hier. Hieronder valt dan ook, dat de 950.000 euro voor het Mondengebied beschikbaar moet komen omdat
dit de afkoop van Shell was voor de energie coöperatie.
We hopen op zeer korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over hoe het e.e.a. nu gaat lopen. We hebben
op 12 januari hierover ook een brief aan het college van B en W van Emmen gestuurd en vanmorgen
gehoord (na navraag of de brief wel was aangekomen, want we hadden nog geen reactie gehad) dat de
brief in goede orde was ontvangen, de antwoordbrief klaarligt en dat deze op 2 maart in het college wordt
besproken, dat duurt dan wel erg lang.
We hopen dat u als raadsleden ons wilt steunen om de Monden naast de lasten ook de lusten van het wind
en zonnepark te doen toekomen.
Namens EOP Platform de Monden,
W i m Katoen
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