Verslag digitale informatieavond Zonnepark Wildervank
Datum: 2 november 2020
Locatie: digitaal
Aantal aanwezigen: 7 aanwezigen vanuit de omgeving
De informatieavond is digitaal gehouden vanwege de aangescherpte maatregelen ter voorkoming
van verspreiding van het coronavirus. Tijdens deze digitale informatieavond is meer informatie
gegeven over onze werkwijze en het idee. Pure Energie richt zich in dit verslag vooral op de vragen en
opmerkingen van aanwezigen en de reactie die daarop gegeven is. De presentatie staat op de website
en is als bijlage toegevoegd in de e-mail aan de aanwezigen.
Verloop van de avond
Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark langs de N33, het betreft het gebied in de driehoek
tussen de N33 aan de westkant tot aan afrit 37 Veendam-West en de Wildervanksterdallen aan de
oostkant. Op 6 oktober is Pure Energie langs de omwonenden in de directe omgeving geweest om
hen te informeren over dit idee. De aanwezige omwonenden hebben hun waardering over de
duidelijke informatie en open communicatie geuit.
Ira Hesp opent de digitale informatiebijeenkomst met een welkomwoord.
Tijdens de presentatie is aangegeven dat het beoogde plangebied ca. 57 hectare groot is. Hiervan
wordt minimaal 25% niet bedekt met zonnepanelen, maar gebruikt voor landschappelijke inpassing.
Dit kunnen bijvoorbeeld bomen of struiken zijn. De uitwerking daarvan is een onderwerp van gesprek
voor de op te richten werkgroep. Bij de landschappelijke inpassing kan ook rekening gehouden
worden met aanwezige diersoorten. Zo is er bij een ander zonnepark voor beplanting gekozen die
patrijzen aantrekt. De panelen worden in een zuid-opstelling geplaatst. Hierdoor is er voldoende
ruimte tussen de panelenrijen waardoor zon en regen de bodem kunnen bereiken.
Ook is er ingegaan op financiële participatie door de omgeving. Pure Energie vindt het belangrijk om
de omgeving nauw te betrekken bij de plannen voor het zonnepark. Bovendien streeft Pure Energie
naar een lokaal eigenaarschap van 50%. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met een
energiecoöperatie.
Voor elke opgewekte megawattuur (MWh) stort Pure Energie 15 jaar lang € 0,50 in een
omgevingsfonds. Bij een zonnepark van ca. 57 hectare is de verwachte opbrengst ongeveer 56.000
MWh. Bij een dergelijke opbrengst zou er per jaar € 28.000 in het omgevingsfonds gestort worden.
De bestemming van dit fonds is iets dat in de werkgroep besproken wordt.

Na de presentatie is er ruimte voor vragen en reacties van omwonenden. Alle aanwezigen ontvangen
het verslag en de presentatie per e-mail. Op de website komt ook het verslag en de presentatie te
staan en in een nieuwsbrief wordt hierover ook vermelding gemaakt.
De aanwezigen van Pure Energie:
• Henk Schoonvelde,
projectleider zon
• Ira Hesp,
omgevingsmanager
• Petra Bakker,
adviseur vergunningen
• Frank Schothuis,
adviseur vergunningen
Na de presentatie was er ruimschoots ruimte voor vragen en opmerkingen uit de digitale zaal. Deze
vragen zijn beantwoord. Hieronder staan de vragen en opmerkingen en welke reactie daarop is
gegeven. Buiten de informatiebijeenkomst om is er een telefoongesprek met een omwonende
geweest en zijn vragen gesteld. Ook deze vragen zijn aan het verslag toegevoegd.
De vragen en opmerkingen zijn verdeeld in enkele hoofdthema’s. Eerst wordt de vraag of opmerking
weergegeven. De reactie daarop staat steeds achter de zwarte pijl ➔.
Sommige vragen leken sterk op elkaar en zijn daarom voor de leesbaarheid samengevoegd.
Zonne-energie algemeen
1. Er is een brief naar de omgeving gestuurd. Wat waren de eerste reacties uit de omgeving?
➔ Reactie PE
Een deel van de mensen hebben Ira en Henk persoonlijk gesproken en een deel heeft een brief
met informatie per post gekregen. De reacties waren wisselend van licht kritisch tot licht positief.
Een aantal mensen staan positief tegen de opwekking van duurzame energie maar kijken toch
liever uit op landbouwgronden dan op zonnepanelen. Een aantal mensen hebben zelf
zonnepanelen op hun dak liggen.
2. Energiecoöperatie Veenstromen (vertegenwoordigd door dhr. Hubbeling en mw. Ter Veen)
heeft ervaringen opgedaan met de gemeente Veendam voor kansen zon op dak. Wat was de
reactie van de gemeente Veendam?
➔ Reactie PE
De gemeente Veendam heeft nog geen beleid voor het opwekken van duurzame energie door
middel van zon op land. Er is contact geweest met de adviseur duurzaamheid van de gemeente
Veendam. Volgend jaar In het eerste half jaar van 2021 wordt een start gemaakt met het
opstellen van beleid. Voor nu blijft Pure Energie de gemeente informeren over onze werkwijze
en de voortgang.
3. Is er ook ruimte op het net beschikbaar voor dit park bij Enexis?
➔ Reactie PE

Op dit moment is het nog een congestiegebied, wat betekent dat er schaarste is in het gebied. Er
wordt door Enexis gekeken naar beschikbare ruimte die nu is gereserveerd voor eventuele
calamiteiten (zogenaamde vluchtstrook) en of daarvan nog een bepaald deel beschikbaar kan
worden gesteld.
Enexis heeft aangegeven bezig te zijn met uitbreiding van het net. De verwachting is dat er over
enkele jaren wel ruimte is. Het kost ook enkele jaren om een zonnepark te ontwikkelen en
realiseren.
Participatie
4. Als bestaande energiecoöperatie Veenstromen zijn we geen voorstander voor grote
zonneparken op landbouwgronden. De voorkeur gaat uit naar zon op dak. Maar als het toch
moet, dan in samenspraak met de omgeving. In de omgeving Veendam zijn voldoende
voorbeelden waarbij de omgeving er niets aan heeft.
➔ Reactie PE
Het streven is dat vijftig procent van het zonnepark in lokaal eigendom komt via een
energiecoöperatie. Via de energiecoöperatie kunnen onder andere bewoners en ondernemers
uit de omgeving mee-investeren in het zonnepark.
5. Bent u al in gesprek met een energiecoöperatie? De energiecoöperatie Veenstromen staat al
en is bereid bij een nieuwe energiecoöperatie de oprichting te faciliteren en kennis te delen.
➔ Reactie PE
Er zijn contacten met energiecoöperaties in de omgeving. De komende tijd wordt dit opgepakt.
Landschappelijke inpassing en planning
6. Is er al een planning? Bijvoorbeeld: het moet in 2024 klaar zijn.
➔ Reactie PE
We gaan 2024 vermoedelijk niet halen. De gemeente gaat volgend jaar aan de slag met het
beleid. Dat kan een jaar duren. Daarna kan er een vergunning aangevraagd worden. De volgende
stap is de aanvraag van de SDE subsidie. En daarna moeten er beslissingen gemaakt worden over
o.a. leverancier en aannemer. Kortom: een langdurig traject.
7. Kan het zonnepark landschappelijk worden ingepast?
➔ Reactie PE
We besteden bij de ontwikkeling van onze zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke
inpassing en de ecologische inrichting van het park. Hierbij werken wij volgens de Gedragscode
Zon op Land van branchevereniging Holland Solar, waarin onder andere is vastgelegd dat een
zonnepark een verbetering voor de landschappelijke en natuurwaarden van het gebied tot

gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark niet bedekt
wordt met zonnepanelen en kan worden ingevuld met landschappelijke en natuurwaarden.
8. In het gebied lopen nu vaak reeën. De patrijs is er in kleine aantallen. Ook zou ik graag de
veldleeuwerik terug zien.
➔ Reactie PE
Goed dat u dit aangeeft. We nemen deze informatie mee voor het opstellen van een
inpassingsplan en zullen het delen met de werkgroep.
9. Wij hebben direct zicht op het plangebied. Is al scherp waar bosschages komen?
➔ Reactie PE
Voor het maken van een plan voor de landschappelijke inpassing en ecologische versterking
kijken we niet alleen naar de ligging en begrenzing plangebied, maar ook naar de karakteristieken
van het landschap en de wensen uit de omgeving. Op dit moment is de exacte inrichting nog niet
bekend. Dit wordt onder andere besproken in de werkgroep en zal vervolgens door een
landschapsarchitect verder worden uitgewerkt in een landschappelijk inpassingsplan.
10. Hoe kan ik mij aanmelden voor de werkgroep?
➔Reactie PE
Vanavond noteert Ira u gelijk als deelnemer voor de werkgroep om mee te denken om het
zonnepark een goede landschappelijke inpassingen te geven. Ook willen we met de werkgroep
samen bepalen hoe het (t.z.t.) beschikbare geld van het omgevingsfonds besteed kan worden.
Mocht u nog belangstellenden voor de werkgroep weten, dan kunnen die zich via de website
aanmelden.
Overige
11. In de whatsappgroep (Wildervanksterdallen) deed een foto de ronde en werd er informatie
gedeeld wat niet overeenkomt met de informatie die nu gegeven wordt. De brief gaf
duidelijk en helder informatie over het idee en was anders dan de informatie die in de
whatsappgroep werd neergezet. Belangrijk om uit eerste hand te horen wat er gaat
gebeuren. Duidelijk dat er ook andere belangen meespelen.
➔Reactie PE
Wij willen voor omwonenden die er vanavond niet bij zijn maar toch informatie willen, de
presentatie opnieuw doen. Als daar behoeft aan is, horen we dit graag. De presentatie en meer
vragen en antwoorden kunt u op de website vinden.

