15 oktober 2019
Nieuwsbrief 3 over Zonnepark De Veenwieken
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over ons initiatief voor Zonnepark De Veenwieken.
Omgevingsvoorstel
In onze nieuwsbrief van 22 mei 2019 zeiden we dat we de opmerkingen van omwonenden van het
beoogde zonnepark lieten bezinken. Deze opmerkingen en kritiek werden geuit tijdens de
informatieavond op 23 januari en in contacten met enkele omwonenden in de periode daarna.
We hebben daarom een deel van het idee voor het zonnepark aangepast. Dit gaat vooral over de
financiële participatie en de landschappelijke inpassing. Hiervoor hebben we een omgevingsvoorstel
opgesteld en dat lichten we in deze nieuwsbrief toe.
Een deel van de omwonenden heeft ons gezegd dat zij hoe dan ook hier geen zonnepark willen,
terwijl wij het wel graag willen realiseren. We beseffen dat we met dit omgevingsvoorstel dat
verschil van mening niet wegnemen. Wel willen we aan de hand van dit voorstel in gesprek gaan met
omwonenden om te kijken of we hiermee tegemoet kunnen komen aan een deel van de vragen,
opmerkingen en zorgen die zijn geuit.
Inhoud omgevingsvoorstel op hoofdlijnen
In het omgevingsvoorstel doen we een voorstel voor drie thema’s. Hieronder lichten we deze op
hoofdlijnen toe. We blijven hierbij uitgegaan van een zonnepark van circa 20 hectare groot.
1. Financieel voordeel voor omwonenden
Ons vertrekpunt was dat de omgeving via een energiecoöperatie mede-eigenaar kon worden
van het zonnepark. Daarnaast zou er een omgevingsfonds komen: 15 jaar lang is er 0,50 euro
per opgewekte megawattuur (MWh) beschikbaar vanuit het zonnepark. Wat er met de fonds
gebeurt, is met name aan de omgeving.
Er bleek tot op heden geen interesse in deze vorm van financiële participatie. Een deel van
de omwonenden gaf aan onder andere niet te willen investeren via een coöperatie en meer
interesse te hebben in gratis stroom of iets vergelijkbaars.
In het omgevingsvoorstel laten we mede-eigenaarschap via een coöperatie achterwege. In
plaats daarvan verhogen we de bijdrage aan het omgevingsfonds naar 0,70 euro per
opgewekte MWh per jaar, voor 15 jaar lang. Dit omgevingsfonds wordt verdeeld onder de
adressen binnen 600 meter van het zonnepark. Dit gaat om 24 adressen. Zij krijgen een
jaarlijkse bijdrage uit dit fonds. Via een verdeelsleutel krijgen adressen op kortere afstand
van het zonnepark meer dan adressen op grotere afstand.
2. Landschappelijke inpassing
Er zijn zorgen in de omgeving over hinder door lichtschittering van zonlicht op de
zonnepanelen. Ook geven omwonenden aan dat door een dergelijk zonnepark er veel ‘glas’
in de omgeving zichtbaar wordt. Dat vinden zij een afbreuk van het landschap.
Ons voorstel is daarom dat we een landschapsplan opstellen waarmee de zichtbaarheid van
het zonnepark tot het minimum wordt beperkt, onder andere door een wintervaste haag.
Verder is het uitgangspunt dat de panelen zelf en het hek eromheen niet hoger worden dan

twee meter. Daarnaast worden in het plan maatregelen genomen die eraan bijdragen dat
het gebied ecologisch sterker wordt, bijvoorbeeld door kruidenmengels die gunstig zijn voor
insecten. Als wij dit landschapsplan klaar hebben, leggen we het voorafgaand aan
vergunningverlening eerst voor aan de 24 adressen binnen 600 meter van het zonnepark. Zij
kunnen hier dan vragen over stellen en suggestie doen.
3. Communicatie
In het omgevingsvoorstel staat dat we de omgeving op de hoogte houden van
ontwikkelingen rondom het zonnepark. Daarvoor zetten we verschillende middelen in: van
website, nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten tot persoonlijke gesprekken en brieven.
Per communicatiemoment bepalen we welk middel het beste kan worden ingezet. Onze
stelregel is dat wij de omgeving informeren over wat er gaat gebeuren en niet dat we de
omgeving pas informeren als er reeds iets is gebeurd. We houden ons hieraan tot en met de
exploitatiefase van het zonnepark en zijn altijd aanspreekbaar voor de omgeving.
Omgevingsvoorstel met omwonenden bespreken
Bovenstaande thema’s hebben we in het omgevingsvoorstel gedetailleerder uitgewerkt. We hebben
dit voorstel gedeeld met omwonenden binnen 600 meter van het beoogde zonnepark om te horen
wat zij hiervan vinden. Het voorstel is met name gericht op bewoners binnen deze afstanden.
Stand van zaken
Dat is nu de stand van zaken. Er lopen nog geen formele procedures voor een vergunning voor het
zonnepark. Eerst willen we met de omgeving in gesprek over het omgevingsvoorstel.
Netaansluiting
Een belangrijke reden waarom wij een zonnepark op deze locatie beogen, is de netaansluiting. Zoals
u wellicht hebt gelezen in het nieuws is het in veel delen van Nederland moeilijk om nieuwe wind- en
zonneparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het net kan de opgewekte stroom niet
verwerken vanwege gebrek aan capaciteit. Een voordeel van een zonnepark op deze plek is dat we
de elektriciteitskabels van onze windmolens kunnen gebruiken. Windmolens en een zonnepark zitten
elkaar zelden in de weg: als het hard waait, schijnt vaak de zon minder en andersom. Daardoor
kunnen een wind- en zonnepark elektriciteitskabels delen. Hierdoor kan de omslag naar meer
duurzaam opgewekte elektriciteit doorgaan terwijl ondertussen de netbeheerders er de komende
jaren hard aan werken om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.
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,
Namens duurzaam energiebedrijf Pure Energie,
Henk Schoonvelde en Matthijs Oppenhuizen

