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Zonnepark Wildervank

Geachte heer, mevrouw,
Pure Energie houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van Zonnepark Wildervank.
Nieuws over het zonnepark en de laatste stand van zaken leest u in deze nieuwsbrief.

Idee Zonnepark Wildervank

1

Als duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben wij een idee voor een zonnepark
in Veendam, langs de N33 in de Wildervanksterdallen. Wij vinden het belangrijk om de
omgeving van het zonnepark goed te informeren. Daarom zijn wij op 6 oktober de omgeving
ingegaan om direct omwonenden te informeren over dit idee. Omwonenden die op iets
grotere afstand wonen, hebben een brief per post ontvangen. Op 2 november is er voor
omwonenden een online informatieavond gehouden.
Het idee voor het zonnepark bevindt zich in een pril stadium. Het beoogde park is ca. 57
hectare groot. Van deze oppervlakte zal minimaal 25% niet bedekt worden met
zonnepanelen, maar gebruikt worden voor landschappelijke inpassing.

Presentatie en verslag informatieavond
Oorspronkelijk was het de bedoeling om op 20 oktober een informatieavond in Veendam te
organiseren. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen, hebben we deze moeten
annuleren. Op 2 november is er voor direct omwonenden een online informatieavond
georganiseerd. Hierbij zijn meerdere omwonenden aanwezig geweest. Tijdens de
presentatie zijn een aantal punten toegelicht zoals onze werkwijze, financiële participatie en
de werkgroep. Er zijn verschillende vragen gesteld door omwonenden.
Tijdens deze informatieavond is er een presentatie gegeven. Ook is er een verslag van de
avond gemaakt. Beide kunt u hieronder downloaden.
Download presentatie

Download verslag
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We doen het samen
Bij een zonnepark zijn er meerdere mogelijkheden voor de omgeving om financieel te
participeren. Pure Energie streeft naar 50% lokaal eigenaarschap bij een zonnepark door samen
te werken met een energiecoöperatie. Op dit moment is er nog geen samenwerking met een
energiecoöperatie. Er zijn wel gesprekken.

Omgevingsfonds
Zonnepanelen leveren energie. Dit drukken we uit in kilowattuur of megawattuur. Van elke
megawattuur (MWh) die het zonnepark opwekt, draagt Pure Energie voor een periode van 15
jaar 50 eurocent af in een omgevingsfonds. De besteding van het omgevingsfonds wordt
bepaald door de omgeving zelf. Dit is een onderwerp waar de op te richten werkgroep zich
onder andere mee bezig zal houden. De initiatiefnemer ziet toe op de juiste besteding.

Deelnemers werkgroep gezocht
Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark willen
we een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit inwoners
en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het
zonnepark. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van
het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap
en de uitvoering van de werkzaamheden.
Geef u op
We hebben tijdens de informatieavond op 2 november al een aantal aanmeldingen voor
deelname aan de werkgroep mogen ontvangen. Heeft u interesse om deel te nemen in de
werkgroep voor het Zonnepark Wildervank? Dan kunt u dit aangeven bij Ira Hesp via
info@zonneparkwildervank.nl. De eerste (digitale) bijeenkomst van de werkgroep staat gepland
op 25 januari 2021.
Ik wil deelnemen aan de werkgroep

Aanmelden nieuwsbrief

3

Wij vinden het belangrijk om de omgeving van het zonnepark goed op de hoogte te houden van
alle ontwikkelingen. Kent u mensen in de omgeving van het zonnepark die geïnteresseerd zijn in
de nieuwsbrief, maar zich nog niet hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief? Stuur deze
nieuwsbrief dan gerust aan hen door. Zij kunnen zich ook zelf aanmelden via de website
www.zonneparkwildervank.nl.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zonneparkwildervank.nl of telefonisch op 053 434 1200. Via onze nieuwsbrief en website
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Zonnepark Wildervank.

Zonnepark Wildervank

Project info
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