4 februari 2019
Nieuwsbrief 1 over Zonnepark De Veenwieken
Met deze nieuwsbrief informeren we u over ons initiatief voor Zonnepark De Veenwieken. We
blikken hierin met name terug op de informatieavond van 23 januari 2019.
Drukbezochte informatieavond
De eerste informatieavond waarop we ons idee voor dit zonnepark toelichtten, is drukbezocht. Er
waren circa 50 mensen – voor het merendeel omwonenden - aanwezig in het buurthuis
Ommerkanaal. Wij kijken terug op een goede bijeenkomst. Er zijn veel vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt door de aanwezigen, omwonenden maakten duidelijk wat hun eerste
gedachten en vragen zijn naar aanleiding van ons initiatief. Dat vinden we belangrijk om te horen.
We beseffen dat er omwonenden zijn die kritisch zijn op dit zonnepark. Zij gaven tijdens deze
bijeenkomst aan niet te willen dat het zonnepark wordt gerealiseerd. We waarderen dat mensen
open hebben gesproken over hun overwegingen daarbij en wat ons betreft kwam het gesprek –
ondanks dat we inhoudelijk van mening kunnen verschillen – goed op gang. In onze beleving was de
sfeer op deze bijeenkomst goed. Enkele bezoekers gaven aan het te waarderen dat we in een
vroegtijdig stadium de omgeving informeren over en betrekken bij dit initiatief.
We hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst en dat als bijlage 1 toegevoegd aan deze
nieuwsbrief. Verder hebben we de presentatie die we tijdens deze avond hebben gegeven
toegevoegd als bijlage 2 bij deze nieuwsbrief.
Aanmelden voor nieuwsbrief
We verspreiden per e-mail nieuwsbrieven over dit zonnepark. Dit is dus een andere nieuwsbrief dan
over het windpark en geïnteresseerden moeten zich hiervoor apart aanmelden. Via onze website is
het mogelijk aan te melden voor de nieuwsbrief, klik daarvoor hier.
Als u zich aanmeldt, vult u uw e-mailadres in. U krijgt daarna een e-mail met daarin een link om uw
inschrijving te bevestigen. Pas als u op die link klikt, bent u ook daadwerkelijk ingeschreven voor de
nieuwsbrief.
Dat geldt ook voor mensen die zich tijdens de informatieavond hebben aangemeld voor de
nieuwsbrief. Zij moeten wel op de link in de e-mail klikken die zij hebben ontvangen.
Mocht u mensen kennen die geïnteresseerd zijn in het zonnepark en zich nog niet hebben aangemeld
voor de nieuwsbrief, stuurt u deze nieuwsbrief dan uiteraard gerust aan hen door. Zij kunnen zich
hiervoor dan ook aanmelden.
Visualisaties
Tijdens de informatieavond lieten we visualisaties zien van het beoogde windpark. Helaas werkte de
visualisatie vanaf één punt – Driehoekweg Noord – niet. Zoals toegezegd, nemen we een link naar de
visualisaties op in deze nieuwsbrief zodat iedereen deze kan bekijken. Klik daarvoor hier.
Hieronder staat een korte handleiding voor het bekijken van de visualisaties. Als u hier vragen over
hebt, neemt u dan contact met ons op via info@zonneparkdeveenwieken.nl
1. Klik in het beginscherm op ‘Kaart’.
2. U ziet dan de vier locaties van waar u de visualisaties kunt bekijken:
- Schapendijk
- Ommerkanaal

- Driehoekweg Noord
- Driehoekweg Zuid
3. Klik op één van de locaties naar keuze om de visualisaties te bekijken.
4. Links onderin beeld ziet u de verschillende opties:
- Klik op ‘Huidige situatie’ om het gebied te zien zonder windmolens en zonnepark.
- Klik op ‘Situatie turbines’ om visualisaties van Windpark De Veenwieken te zien.
- Klik op ‘Situatie Zonnepanelen en Turbines’ om visualisaties van het windpark en het
zonnepark samen te zien.
- Klik op ‘Situatie Totaalbeeld’ om het windpark en het zonnepark te zien waarbij er een
bosschage om het zonnepark staat.
5. Links bovenin beeld kunt u op ‘Kaart’ klikken om terug te gaan naar het overzicht en één van
de andere gezichtspunten zoals genoemd bij 2. te bekijken.
Als u een visualisatie bekijkt, kunt u het beeld ook bijdraaien en inzoomen met behulp van de muis
op uw computer.
Vervolg: we gaan graag weer in gesprek
Zoals gemeld aan het begin van deze nieuwsbrief en weergegeven in het verslag van de
informatieavond, hebben omwonenden zorgen geuit over de mogelijke hinder die het zonnepark kan
veroorzaken. Daarbij kan worden gedacht aan de lichtschittering als de zon op de panelen valt. We
gaan daarover graag in gesprek met omwonenden om samen een oplossing te bedenken. Daarbij kan
worden gedacht aan hogere begroeiing rondom het zonnepark die ook in de winter groen blijft.
Een ander punt is financiële participatie. We bieden ruimte voor de omgeving om via een
energiecoöperatie deel te nemen in het zonnepark. Tijdens de informatieavond plaatsten sommige
inwoners daar vraagtekens bij, onder meer omdat zij benadrukken dat je als omwonende dan wel
geld beschikbaar moet hebben om te kunnen mee-investeren. Lees meer daarover in het verslag van
de informatieavond.
Ook hierover gaan wij graag in gesprek met omwonenden. Welke vormen van financiële participatie
zijn mogelijk en sluiten wellicht beter aan bij het gebied? Dat willen we samen onderzoeken.
We nodigen iedereen die hierover of over andere thema’s met ons over in gesprek wil van harte uit
om contact met ons op te nemen via info@zonneparkdeveenwieken.nl
Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zonneparkdeveenwieken.nl Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen rond Zonnepark De Veenwieken.
Met vriendelijke groet,
Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie

