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Duurzaamheid voor Veendam

Zonnepark Wildervank
In Veendam in de driehoek tussen de N33 tot aan de afrit 37 Veendam-West en de
Wildervanksterdallen heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie een idee voor een
zonnepark. Het plangebied is zo'n 50,6 hectare groot. En zal naar schatting circa 51 miljoen
kilowattuur (kWh) opwekken. Het plan bevindt zich nog in de idee-fase. Er is nog geen
vergunning aangevraagd. Samen met de omgeving willen we het idee verder uitwerken.
Oog voor de natuur
Pure Energie werkt volgens de gedragscode Zon op Land van Holland Solar. Dit betekent dat
minimaal 25% van het gebied niet bedekt wordt met zonnepanelen, maar gebruikt wordt
voor landschappelijke inpassing en ecologische versterking. Wensen en opmerkingen met
betrekking tot de landschappelijke inpassing zijn besproken met de werkgroep. Er ligt een
eerste inrichtingsschets.
En dat is waar we graag uw mening horen. Aan de buitenzijde van deze folder ziet u de
inrichtingsschets met enkele streefbeelden en een korte toelichting. We willen u vragen dit
goed te bekijken. Als u vragen of opmerkingen heeft, horen we dat graag. U kunt deze sturen
naar: info@zonneparkwildervank.nl.
Samen met de omgeving
In november 2020 is er een informatieavond over het zonnepark geweest. Naar aanleiding
van onze oproep hebben zich daarbij meerdere omwonenden en geïnteresseerden gemeld
om deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep is ondertussen twee keer (digitaal) bij
elkaar geweest. Hier is onder andere besproken dat via deze folder reacties uit de omgeving
opgehaald worden voor de inrichtingsschets. De verslagen van de werkgroep zijn te vinden
op www.zonneparkwildervank.nl bij Stand van Zaken -> Informatie.
Lokaal eigenaarschap
We streven bij het zonnepark naar 50% lokaal eigenaarschap. Er is nog geen
samenwerkingsovereenkomst met een lokale energiecoöperatie. Wel zijn er gesprekken met
de Groninger Energiekoepel (GrEK). Heeft u ideeën om invulling te geven aan het lokaal
eigendom? Laat het ons dan weten.
Omgevingsfonds
Als het zonnepark gerealiseerd is en duurzame energie opwekt, stellen we een
omgevingsfonds beschikbaar. 15 jaar lang stellen we 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar
(= 1000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een
jaar 50 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 25.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit
omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt de omgeving zelf en dat bespreken we ook
graag met betrokkenen zoals de werkgroep.

Toelichting op de schets
Het zicht op het zonnepark vanuit de omgeving wordt zo veel mogelijk verzacht. Door de
ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers, laag struweel en akkerranden wordt er afstand
gecreëerd tot de paneelopstelling en wordt het directe zicht op de paneelopstelling beperkt.

De onderhoudszone langs de watergangen worden, net als het gehele gebied, ingericht met
bloem- en kruidenrijk grasland. Hierdoor nemen de kansen voor biodiversiteit toe. In overleg
met het waterschap wordt de mogelijkheid onderzocht voor de aanleg van natuurvriendelijke
oevers met bomen.
Er wordt een onopvallend landschappelijk hekwerk van maximaal 2 m hoog toegepast
rondom de paneelopstelling. Het perceel zal deels passeerbaar blijven voor klein wild door
een ruimte van circa 20 cm onderaan het hekwerk vrij te laten. Deels zal het hekwerk
ondoordringbaar zijn zodat bescherming wordt geboden tegen grotere predatoren aan
broedende akkervogels.
Door de aanleg van kruidenrijke vegetaties, verruiging en aanplant van enkele inheemse
struikvormers en bramen neemt de omvang van geschikt habitat voor akkervogels toe.
Soorten die baat kunnen hebben bij verruiging en opgaande elementen zijn met name de
torenvalk, graspieper, veldleeuwerik en de grote gele kwikstaart.
Recreatief medegebruik van de randen van het zonnepark wordt gestimuleerd. De werking
van een zonnepark kan op een educatieve manier uitgelegd worden, bijvoorbeeld met een
informatiebord.
Met de opstelling van de panelen wordt rekening gehouden met voldoende lichtinval onder
de panelen en dat regenwater in de bodem kan inﬁltreren. Bovendien is er voldoende afstand
tussen de rijen, en de panelen onderling. Zo blijft er voldoende goede groeiomstandigheden
behouden. De panelen worden op 1,80 m hoogte geplaatst, zicht op de horizon blijft
behouden.

Heeft u vragen of suggesties voor de inrichtingsschets?
Mail of bel gerust. Wij ontvangen uw reactie graag
voor 25 mei 2021.
Ira Hesp
Omgevingsmanager

info@zonneparkwildervank.nl
06 1004 9331

