Q&A deelsessie Almelo-Enschede
Vraag
Zouden de zonnepanelen ook op elektriciteitsmasten kunnen?
Kunnen we ook leveren naar bedrijventerreinen of zorgen voor waterstof als opslag?

Antwoord
Dat is aan netbeheerder Tennet om te bepalen. Dit behoort niet tot de scope van
het project
Het transport en de bestemming van de opgewekte stroom kan een onderwerp
voor het project worden indien de netcapaciteit om creatieve oplossingen vraagt

Als alle regio's dit soort plannen moeten opstellen en berekeningen moeten maken, is het dan
niet heel veel dubbel werk, waarin leken een mening geven?

In elke regio is het van belang dat omwonenden mee kunnen praten over de
maatregelen in hun eigen omgeving, zodat er bij de uitwerking met ideeen en
zorgen rekening wordt gehouden. Goede voorbeelden vanuit andere regio's
worden zoveel mogelijk gedeeld via landelijke programma's.

Al deze ideeën met betrekking tot opwekken van stroom is er ook gedacht (rekening gehouden
met) de capaciteit van het net. Zijn er contacten gelegd met de stroomleveranciers of zij ook hier
klaar (op inspelen) voor zijn. Geluiden die ik hoor zijn er gebieden waar de komende 5 a 10 jaar
geen capaciteits uitbreidingen mogelijk zijn.

Enexis is aangehaakt bij dit proces. Een onderdeel van de haalbaarheidsstudie is
de aansluitbaarheid. Dit geeft ons een beeld binnen welke termijn we op
tradionele manier kunnen aansluiten. En of hier nog optimalisaties in kunnen
worden aangebracht.

Het rechterscherm zou iets hoger mogen zijn indien dit geluid verminderd/absorbeerd daar er nu
toch vaak geluidsoverlast is door de zuid-westen wind welke het meeste voorkomt.
Vanuit welke kant wordt onderhoud gepleegd (toegang)? Het achterliggende landschap en hinder
voor bewoners en bijv. wandelaars sparen. zodat niet iedere keer alles omgeploegd wordt.

Dank voor deze suggestie. Exacte grootte en vorm van de gepresenteerde
ontwerpschetsen ligt nog niet vast.
Beheerbaarheid van alle te realiseren zonneparken is een belangrijk
aandachtspunt vanaf zowel de wegzijde als de achterliggende zijde, en dient in
beheersafspraken te worden vastgelegd. Uw suggestie dat dit in afstemming
gebeurt met andere lokale initiatieven nemen we hierbij mee

Wat zijn de verdere plannen in het buitengebied van Enschede langs de A 35?

Momenteel zijn er geen nieuwe initiatieven direct langs de A35 die gemeld
kunnen worden, behalve het initiatief van Enschede Energie aan de Kromhofweg
(3,7 ha) die in de realisatiefase zit.

