VERSLAG WERKGROEP
Onderwerp

:

Werkgroep Zonnepark Wildervank – nummer 3

Datum

:

31 mei 2021

Locatie

:

Digitaal

Aanwezig

:

Omwonende, omwonende, omwonende, vertegenwoordiger buurtvereniging
Wildervanksterdallen, omwonende, geïnteresseerde/inwoner Wildervank, Henk
Schoonvelde (projectleider Pure Energie), Ira Hesp (omgevingsmanager Pure Energie),
Frank Schothuis (adviseur vergunningen Pure Energie)

Afwezig

:

Inwoner Veendam en bestuurslid Veenstroom, geïnteresseerde/inwoner Wildervank

-----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de derde vergadering
van de werkgroep voor Zonnepark Wildervank.
--------------------------------------------------- -------------------------------------Agenda:
1. Concept inrichtingsschets
2. Energiecoöperatie / lokaal eigenaarschap
3. Vervolg en afsluiting

1. Concept inrichtingsschets
• Er wordt kort stil gestaan bij de uitgangssituatie: idee Zonnepark Wildervank in gebied
Wildervanksterdallen. Oppervlakte plangebied ca. 52 hectare. Verwachte jaaropbrengst 51 MWh.
• Op basis van de eerder opgestelde uitgangspuntenkaart is een concept inrichtingsschets gemaakt. Deze is,
mede naar aanleiding van de suggestie in de vorige werkgroep, in een folder verwerkt en gestuurd naar de
direct omwonenden. Daarbij is gevraagd om hun ideeën en suggesties. De folder is ook gestuurd naar de
werkgroepleden.
• De reacties van de werkgroepleden:
o Omwonende: Het plan is beneden de maat. Kijkend naar de schets is het een knip-en-plak-werk
wat geen goede indruk van het plan geeft. De ecologische gedachte is matig. Vanuit onze woning
kijk ik naar hekwerk met daarachter panelen. Jammer. Verderop ligt er een veld zonnepanelen
met schapen, maar die staan in een hoek, ze lopen niet rond. Met dit voorstel gaat mijn voorkeur
uit naar omgeving zoals deze nu is en ben ik geen voorstander.
o Omwonende: Ik ben licht voorstander. We hebben in deze omgeving de ruimte, dus dan moet het
maar. De brochure is onvoldoende uitgewerkt. Dit moet duidelijker en meer aangekleed worden.
Denk aan andere plaatjes, meer een soort artist impression, zodat je een beeld hebt van hoe het
er echt uit gaat zien.
o Vertegenwoordiger buurtvereniging: Ik vind de concept schets niet mooi. Maar ik ben ook geen
tegenstander. Het is mij niet duidelijk wat er met onze input gebeurd is. Volgens mij niets. Het
hele proces is een beetje lastig. Volgens mij kun je beter eerst een vergunning aanvragen om te
kijken hoe ver je komen kunt.
o Omwonende: Ik heb vanaf het begin af aan al aangegeven dat ik tegen ben. Dat is niet veranderd.
Als ik kijk naar de tekening, zie ik vooral struweel aan de zijde waar de minste mensen wonen. Aan
de kant waar de meeste mensen wonen, zie ik kruiden. Dan is de zichtbelemmering volgens mij
onvoldoende. Ik denk dat je zo nog steeds schittering ziet en dat wil ik niet.

o

•

Omwonende: Zoals eerder aangegeven: ik ben geen voorstander. Ik heb de folder gezien. Als je al
geen voorstander bent, dan kijk je anders. We hebben het eerder besproken, maar de punten zijn
naar mijn beleving niet verder uitgewerkt. De tekening in de folder is een beknopte situatie.

Via de mail zijn er, naast 1 reactie van één van de werkgroepleden, 2 reacties binnen gekomen.
o Reactie 1: Tegen het zonnepark. De panelen komen te dicht bij onze woning en nemen het hele
uitzicht weg. Daar komt bij dat wij ook al uitzicht hebben op 4 windmolens op ca. 1 km afstand van
onze woning.
o Reactie 2: Ik ben wel nieuwsgierig hoe het zit met dieren zoals vossen. Deze kunnen zich in het
zonnepark verschuilen of wordt er een ondoordringbaar hek om gezet? Ik neem aan dat het niet
mogelijk wordt gemaakt om in het park jacht te bedrijven?
▪ Antwoord Pure Energie: Een deel van het hekwerk zal tot de grond geplaatst worden, bij
het grootste deel van het hekwerk zal onderaan een ruimte van ca. 20 cm opengelaten
worden zodat klein wild het hekwerk kan passeren. Het is inderdaad niet toegestaan om
jacht te bedrijven binnen het zonnepark.

Naar aanleiding van de reacties, stelt Pure Energie voor om het volgende te doen:
• PE gaat bekijken of we het zuidoostelijke deel tussen de Wildervanksterdallen en de hoogspanningslijnen
kunnen schrappen uit ons plan of (deels) met groen kunnen inrichten. Hiervoor is eerst overleg met de
grondeigenaar nodig.
• Om een beter beeld te kunnen geven van de beoogde situatie, zal PE op basis van het uit te werken
inrichtingsplan en ter plaatse te maken foto's een realistische visualisatie van de beoogde situatie laten
maken.
Overige vragen/opmerkingen
• Vraag omwonende: Wat houdt het terugvloeiingsbeleid/omgevingsfonds in en wat kan het ons brengen?
• Antwoord: Het omgevingsfonds is een fonds waarin – na ingebruikname van het park – per jaar 50 eurocent
per opgewekte megawattuur (MWh) gestort wordt voor de periode van 15 jaar. Deze 15 jaar is gekoppeld
aan de periode van de SDE subsidie. Waar het omgevingsfonds aan besteed wordt, is aan de omgeving zelf.
De voorkeur van Pure Energie gaat uit naar besteding aan een sociaal-maatschappelijk doel of bijvoorbeeld
aan bekostiging van energiebesparende maatregelen. Dit kan bepaald worden binnen de werkgroep. De
initiatiefnemer beslist hier niet over. Die heeft wel de taak toe te zien op een juiste inrichting van de entiteit
die het fonds gaat beheren.
De verwachte jaarproductie van een zonnepark van deze omvang is circa 50.000 MWh. Dit is onder voorbehoud.
Onderstaand bedrag is daarom een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, maar die wel een reële
inschatting van de jaarproductie en daarmee het omgevingsfonds is. Bij een jaarproductie van 50.000 MWh is het
totaal beschikbare budget van het omgevingsfonds per jaar 25.000 euro.
•
•

•

Vraag omwonende: We hebben hier geen buurthuis of iets dergelijks. Mag het fonds ook onder de direct
omwonenden verdeeld worden?
Antwoord: De keuze voor besteding is aan de omgeving zelf. De voorkeur gaat uit naar een (sociaal)
duurzame of maatschappelijk verantwoorde besteding, maar dit is geen verplichting. Dus ja, verdelen onder
omwonenden mag ook.
Opmerking omwonende: In een eerdere bijeenkomst hebben we het gehad over hoe jullie contact zoeken
met omgeving en dat dat als positief gezien wordt. Ik vind het jammer dat maar weinig mensen van de 30

adressen gereageerd hebben op de folder. Wat betreft de werkgroep en participatie wil ik nogmaals
aangeven dat onze belangen uiteen liggen. We zijn in gesprek, maar onze belangen kunnen lijnrecht
tegenover elkaar staan.
De gemeente Veendam is bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een visie op zonne-energie. In de
visie legt de gemeente Veendam de voorwaarden vast rondom duurzame energieopwekking in de vorm van zonneenergie. De gemeente organiseert hiervoor een online bijeenkomst op donderdag 3 juni 2021.
•

Opmerking omwonende: Ik vind dat jullie veel openheid geven. We zijn onlangs verrast door de mededeling
dat aan de overkant van de weg een isotopenfabriek komt. Daar zijn we niet eerder over geïnformeerd.

2. Energiecoöperatie / lokaal eigenaarschap
Er is contact geweest met Bronnen VanOns. Tot nu toe is er nog geen lokale energiecoöperatie waar mee wordt
samengewerkt voor Zonnepark Wildervank.

3. Vervolg
• Alle reacties op de inrichtingsschets nemen we mee in het opstellen van het landschappelijk inrichtingsplan.
• De gemeente heeft deze week een online bijeenkomst over hun visie met betrekking tot zonne-energie. Wij
zijn benieuwd naar de uitkomsten en zullen op basis van die informatie bekijken welke vervolgstappen
mogelijk en nodig zijn.
• Zoals eerder aangegeven is er contact geweest met Bronnen VanOns over een lokale energiecoöperatie om
mee samen te werken. Tot nu toe is hier nog geen resultaat.
• Er is contact geweest met Groninger Landschap, zoals in de vorige werkgroep besproken. Tijdens het
contact heeft het Groninger Landschap aangegeven alleen op basis van een vergoeding te willen aansluiten.
Wij vinden de inbreng van de omgeving bij de planvorming belangrijk. Maar of de omgeving, waaronder
natuur- en milieuorganisaties, hier op ingaat is aan de omgeving. Het is een uitnodiging, geen opdracht.
Deelname is beoogd voor mensen en organisaties die vanuit intrinsieke motivatie betrokken willen zijn. De
werkgroep is daarnaast een particulier initiatief en een uitwerking van de maatschappelijke wens om
betrokken te zijn. Daarom vinden wij een vergoeding hier niet op zijn plaats. Bovendien zorgt dit ervoor dat
de initiatiefnemer en omgeving onafhankelijk van elkaar blijven omdat er geen financiële relatie is.
• Pure Energie zegt toe een mail die eerder gestuurd is met de suggestie om contact op te nemen met de
jagersvereniging op te volgen.
• Vervolg informeren omgeving: indien hier aanleiding toe is

Er wordt geen nieuwe bijeenkomst gepland. Als er reden toe is, zal een nieuwe werkgroep gepland worden.

Acties

Wie

Aanpassen inrichtingsschets tot inrichtingsplan

Pure Energie

Laten maken visualisaties

Pure Energie

