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Werkgroep Zonnepark Wildervank – nummer 1

Datum
Locatie
Aanwezig

:
:
:

Afwezig

:

25 januari 2021
Digitaal
geïnteresseerde/inwoner Wildervank, omwonende, omwonende,
geïnteresseerde/inwoner Wildervank, omwonende, inwoner Veendam/bestuurslid
Veenstroom, Henk Schoonvelde (projectleider Pure Energie), Ira Hesp
(omgevingsmanager Pure Energie)
omwonende

-----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de eerste vergadering
van de werkgroep voor Zonnepark Wildervank.
------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kennismaking: wie is wie? En waarom neem je deel aan de werkgroep?
Werkgroep: procesafspraken
Korte omschrijving van het idee en de locatie
Beleid gemeente – provincie
Omgevingsfonds
Energiecoöperatie / lokaal eigenaarschap
Landschappelijke inpassing en ecologische versterking
Werkwijze landschappelijke inpassing
Vragen en vervolg

1. Kennismaken
• De bijeenkomst wordt geleid door de omgevingsmanager van Pure Energie.
• In de teams-bijeenkomst zijn aanwezig: drie omwonenden, twee geïnteresseerden/inwoners Wildervank
één inwoner van de gemeente Veendam die ook bestuurslid bij energiecoöperatie Veenstroom is en de
projectleider en omgevingsmanager van Pure Energie.
• De omwonenden en geïnteresseerden stellen zich voor. Genoemd als reden om deel te nemen aan de
werkgroep zijn onder andere: “ik kijk straks direct op het zonnepark, daarom wil ik op de hoogte blijven”,
“Ik kijk nu uit op de windmolens. Die stonden er ineens zonder dat we hebben kunnen meedenken. Als dit
zonnepark er komt, wil ik kunnen meedenken.”, “Ik woon tegenover het gebied. Als er een zonnepark komt,
wil ik het niet kunnen zien. Daarom zit ik in de werkgroep. Als er een goede groenvoorziening kan komen,
dan graag. Ik wil het zonnepark niet kunnen zien.”, “Ik woon iets verder, maar maak me zorgen hoe de
gemeente ruimtelijk omgaat met dit soort initiatieven. Ik zie overal zonneweides en windmolens. Het ligt
versnipperd in het landschap.”, “Ik ben tegen het zonnepark, maar als het er toch komt, wil ik kunnen
meedenken over hoe het er uit moet zien.”, “Ik vind het goed dat er vanuit lokale bevolking mee gedaan
kan worden. Bij de windmolens is geen participatie geweest. Hier is dat wel mogelijk. Dat trok mijn
aandacht.”
• De initiatiefnemer geeft aan blij te zijn met de goede vertegenwoordiging vanuit de omwonenden. Alle
omwonenden en geïnteresseerden nemen deel op persoonlijke titel. Als er nog anderen geïnteresseerd zijn
in deelname aan de werkgroep dan is dat uiteraard mogelijk.
• De initiatiefnemers stellen zich kort voor. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede dat
zonne- en windparken door heel Nederland ontwikkelt. De opgewekte stroom wordt verkocht aan klanten.

In 2020 is Pure Energie voor de achtste keer uitgeroepen tot groenste energieleverancier. Voor dit initiatief
zijn vanavond de omgevingsmanager en de projectleider aangesloten.

2. Werkwijze en procesafspraken
• De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de omgeving goed geïnformeerd en betrokken is bij de
verdere planvorming. De omgevingsmanager dankt de aanwezigen nogmaals voor hun deelname aan de
werkgroep.
• De bedoeling is om op basis van de (nog) vast te stellen onderwerpen een aantal bijeenkomsten voor de
werkgroep te organiseren. Hoe vaak en wanneer dit plaatsvindt bepaalt de werkgroep in gezamenlijkheid.
• De initiatiefnemers nemen de inbreng van de omgeving serieus en doen er veel aan om deze inbreng in het
plan een plek te geven. Indien dit niet mogelijk is, zal de initiatiefnemer toelichten waarom dat niet kan. De
uiteindelijke beslissing of iets onderdeel van het plan wordt, ligt bij de initiatiefnemer(s): zij doen namelijk
de investeringen in het uiteindelijke zonnepark en zijn er verantwoordelijk voor dat het zonnepark voldoet
aan wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid en overige eisen en normen.
• De omgevingsmanager geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen zijn of haar mening kan geven in de
werkgroep. Zo komen inhoudelijke discussies op tafel, waarbij in alle redelijkheid overlegd wordt of het plan
(deels) kan worden aangepast aan wensen vanuit de omgeving.
• De volgende onderwerpen worden besproken in de werkgroep: Landschappelijke inpassing en ecologische
versterking (incl. benodigde onderzoeken), inrichting omgevingsfonds, mogelijkheden lokaal eigenaarschap,
uitvoering werkzaamheden (en impact op de omgeving) en beheer van het zonnepark.
• De omgevingsmanager nodigt iedereen uit, wanneer zij andere bespreekonderwerpen in relatie tot het
zonnepark hebben, dit kenbaar te maken.
• De omgevingsmanager wil graag na elke werkgroep samen afspraken maken over bij de communicatie naar
de omgeving, achterban en gemeente, zodat iedereen goed geïnformeerd blijft.
• Eén van de omwonenden geeft aan na de informatieavond een A4 met informatie gemaakt te hebben en
heeft deze rondgestuurd in de omgeving. Hier stond o.a. in: de website, de bedoeling, vraag naar de
wensen uit de omgeving. De omwonende geeft aan het belangrijk te vinden dat omwonenden kunnen
meedenken en kunnen reageren.
• Eén van de omwonenden merkt op dat er twee buurtverenigingen zijn in Wildervank. Eén van beide is
gestopt, de andere is nog wel actief. Mogelijk kan deze buurtvereniging betrokken worden. Pure Energie
geeft aan één van de buurtverenigingen per mail benaderd te hebben, zonder resultaat. Er zal nog een keer
actie op ondernomen worden.
• Persoonlijke benadering vanuit Pure Energie is volgens één van de omwonenden belangrijk. Pure Energie
gaat nadenken over de mogelijkheden hiervoor, gezien de huidige maatregelen.

3. Het idee en de locatie
• De projectleider geeft in het kort een omschrijving van het idee voor Zonnepark Wildervank. Daarbij wordt
stilgestaan bij de locatie, de grootte en de opbrengst van het beoogde zonnepark.
• De omgevingsmanager geeft weer welke activiteiten tot nu toe zijn uitgevoerd, vanaf het eerste contact
met de gemeente Veendam, de bekendmaking van het idee in de omgeving tot aan de informatieavond
voor omwonenden.
• Pure Energie streeft naar 50% lokale participatie. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met een lokale
energiecoöperatie. Daarom is er een gesprek geweest met energiecoöperatie Veenstroom. Dit komt later in
deze bijeenkomst terug.

•

Er is nog geen principeverzoek of omgevingsvergunningsaanvraag voor Zonnepark Wildervank ingediend.
Het idee wordt eerst verder uitgewerkt met (met name) de werkgroep.

4. Beleid gemeente en provincie
• De omgevingsmanager geeft aan dat de input vanuit de werkgroep meegenomen wordt in het uiteindelijke
plan dat nodig is bij het aanvragen van de vergunning bij de gemeente Veendam. Bij deze vergunning
houden we rekening met het beleid van de gemeente Veendam en de provincie Groningen. Bij de
gemeente ontbreekt het op dit moment aan beleid. De provincie Groningen heeft wel richtlijnen voor
zonnevelden. De standaard werkwijze van Pure Energie sluit hier goed bij aan.
• Pure Energie heeft een overeenkomst met de grondeigenaar. Na 25 a 30 jaar wordt de grond weer in de
oorspronkelijke staat terug gebracht.
• Daarnaast hanteert Pure Energie e gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar.
Daardoor blijft minimaal 25% van het plangebied onbedekt en kan gebruikt worden voor landschappelijke
inpassing en ecologische verbetering.
5. Financiële participatie - Omgevingsfonds
• De omgevingsmanager geeft aan dat de initiatiefnemer bij dit zonnepark een omgevingsfonds instelt. Dit
betekent dat er na ingebruikname van het zonnepark 15 jaar 50 eurocent per opgewekte megawattuur in
een omgevingsfonds gestort wordt. De besteding hiervan zal gezamenlijk met de werkgroep bepaald
worden.
• Eén van de werkgroepleden vraagt waarom dit voor de periode van 15 jaar is en niet voor de gehele
periode dat het zonnepark operationeel is. Reactie Pure Energie: de 15 jaar is gekoppeld aan de duur van de
SDE subsidie. Deze subsidie is door de overheid in het leven geroepen om de opwek van duurzame energie
rendabel te maken. Het verzoek van de omwonende aan Pure Energie is om na te denken over een
verlenging van de bijdrage in het omgevingsfonds bijvoorbeeld op basis van het verdienmodel.
• Daarnaast zijn omwonenden benieuwd welke rol de gemeente kan spelen om te zorgen dat van de wind- en
zonneparken in de gemeente Veendam een deel ten goede komt van de gemeenschap.
6. Financiële participatie – Energiecoöperatie / lokaal eigenaarschap
• Naast het omgevingsfonds is er ook sprake van de mogelijkheid van financiële participatie via een
energiecoöperatie. Pure Energie streeft naar een lokaal eigenaarschap van 50%. Daarom heeft Pure Energie
contact gezocht met energiecoöperatie Veenstroom.
• Het bestuurslid van Veenstroom geeft aan dat de coöperatie graag ondersteunt bij de oprichting van een
(deel)coöperatie voor Zonnepark Wildervank. Dit omdat Veenstroom lokale betrokkenheid belangrijk vindt.
Dit is de reden dat er vrijwilligers gezocht worden voor de nieuw op te richten (deel)coöperatie. Hierbij kan
gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van Veenstroom. Meer informatie is verkrijgbaar bij
Veenstroom via info@veenstroom.nl.
• Eén van de werkgroepleden geeft aan de website van Veenstroom bekeken te hebben. Daarop lijkt
Veenstroom zich vooral bezig te houden met zon-op-dak. Is er nu sprake van uitbreiding? Het bestuurslid
van Veenstroom geeft aan dat dit geen principiële keuze is, maar dat er vooral gekeken wordt naar de
lokale buurt. Als daar kansen gezien worden voor een gezamenlijke aanpak, dan kan dat via Veenstroom.
• Reactie van een werkgroeplid: hoe zit het met het risicoprofiel? Pure Energie: Er zal worden samengewerkt
middels een nog op te richten projectentiteit, zowel de coöperatie als Pure Energie zullen hiervan
aandeelhouder zijn.

7. Landschappelijke inpassing en ecologische versterking
• De omgevingsmanager licht het onderwerk landschappelijke inpassing en ecologische versterking toe. Bij de
aanleg van een zonnepark hanteert Pure Energie de gedragscode Zon op Land van de branchevereniging
Holland Solar. Dit houdt in dat er minimaal 25% van het plangebied gebruikt wordt voor landschappelijke
inpassing en ecologische verbetering. Denk aan het aanbrengen van bepaalde beplanting om specifieke
diersoorten aan te trekken. Tijdens de ronde langs de omwonenden werd bijvoorbeeld aangegeven dat er
weidevogels in het gebied zijn.
• De werkgroep wordt betrokken bij de inrichting van het gebied.
• Er wordt gekozen voor een zogenoemde ‘zuid opstelling’ van de zonnepanelen met ruimte tussen de rijen.
Hierdoor krijgt de grond onder de zonnepanelen nog voldoende licht en water, waardoor de kwaliteit van
de bodem behouden blijft. Ook wil de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan (het verbeteren van) de
lokale vegetatie en (habitatten van) insecten en vogels.
• Afgesproken is dat er een Pure Energie een inventarisatie laat doen van de lokale flora en fauna.
• Ook zal er een bureau ingeschakeld worden voor het maken van een concept landschappelijk
inpassingsplan. Dit plan zal tijdens de volgende werkgroep besproken worden.
• Werkgroepleden geven aan dat het goed zou zijn om de omwonenden (die niet in de werkgroep zitten) ook
de mogelijkheid te bieden hierover mee te denken.
• Andere punten die de werkgroepleden benoemen: “ik wil niet één grote spiegelplaat zien”, “kan het visueel
gemaakt worden? Dat is makkelijker bespreken. En dan graag vanaf verschillende plekken/adressen.”, “Ik
wil graag het weidse uitzicht houden. Ik kijk liever tegen een groenstrook aan, dan tegen panelen.” Ook
wordt de suggestie van een houtwal gedaan en de mogelijkheden voor fruitteelt zoals bij de Mikkelhorst in
Haren. Daarnaast is de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn voor het maken van een fiets- of wandelpad
door het zonnepark. Pure Energie geeft aan dat er om verzekeringstechnische redenen een hekwerk
rondom het park verplicht is. Hierdoor is een fiets- of voetpad door het park niet mogelijk.
• Voorbeelden van zonneparken van Pure Energie waar al een landschappelijk inpassingsplan gemaakt is, zijn
Zonnepark Eendracht en Zonnepark Bankhoef.

8. Vragen en vervolg
Tijdens de rondvraag wordt de suggestie gedaan om meer informatie te geven over het zonnepark, met name gezien
de andere initiatieven in de gemeente.
Alle input van de werkgroep wordt meegenomen in de opdracht voor een inventarisatie en het landschappelijk
inpassingsplan. In de volgende bijeenkomst zal dit besproken worden. De volgende bijeenkomst van de werkgroep
staat gepland op maandag 29 maart 2021 om 19.00 uur. Naar verwachting zal dit vanwege de coronamaatregelen
weer een digitale bijeenkomst worden. Centraal onderwerp is de bespreking van de eerste schets.
Eén van de deelnemers geeft aan het liefst geen zonnepark op deze plek te zien. “Maar als er dan toch een
zonnepark komt, dan wil ik graag mee kunnen denken”, aldus het werkgroeplid.
Iemand anders geeft aan dat er veel duurzame energie opgewekt wordt in Veendam. Hoe groot is de kans dat Pure
Energie een vergunning voor dit park krijgt? De reactie van Pure Energie: de kans dat we geen vergunning krijgen, is
aanwezig. Veendam moet ook een bijdrage aan de RES leveren. En bij projecten van deze omvang ligt er ook een
stem bij de provincie en het Rijk. Pure Energie stemt bij voorkeur af met de gemeente.
Meerdere omwonenden geven aan de inbreng van de gemeente over het onderwerp te missen, wat voortkomt uit
het ontbreken van beleid.

Acties

Wie

Voorbereiding volgende werkgroep (25 maart 2021)
Nadenken over eventuele aanvullende bespreekonderwerpen voor de werkgroep
Nadenken over actieve rol bij oprichting energiecoöperatie, of mogelijk
geïnteresseerden

Pure Energie
Allen
Allen

Inventarisatie laten doen aanwezige flora en fauna

Pure Energie

Concept landschappelijk inpassingsplan laten opstellen

Pure Energie

