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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.

Werkgroep Zonnepark Wildervank
In onze vorige nieuwsbrief en tijdens de informatieavond hebben we omwonenden en
geïnteresseerden uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep voor Zonnepark
Wildervank. Er hebben zich meerdere personen aangemeld voor de werkgroep. De
werkgroep bestaat uit vijf omwonenden, een vertegenwoordiger van buurtvereniging
Wildervanksterdallen en twee geïnteresseerden/inwoners van Wildervank/Veendam. Ook
de projectleider, adviseur vergunningen en omgevingsmanager van Pure Energie nemen
deel aan de werkgroep.
Op 25 januari 2021 zijn zij voor het eerst digitaal bij elkaar geweest. In totaal zijn er tot nu
toe drie bijeenkomsten geweest. In de werkgroep zijn onder andere de concept
inrichtingsschets, het omgevingsfonds en de financiële participatie besproken.
De presentaties en verslagen van de werkgroep zijn terug te vinden op de website.

Samen met de omgeving
De mogelijke komst van een zonneveld betekent een verandering van de omgeving.
Daarom vinden wij het belangrijk om deze omgeving zo goed mogelijk te informeren en te
betrekken bij het idee. In overleg met de werkgroep is er daarom een folder gemaakt van
de concept inrichtingsschets. Deze folder is verstuurd naar de direct omwonenden van het
plangebied. Daarbij hebben wij hen gevraagd om hun reactie op het concept plan. Hier zijn
enkele reacties op gekomen. Op basis daarvan hebben wij – in overleg met de
grondeigenaar – het plangebied aangepast. Het meest zuidoostelijke deel, tussen de
hoogspanningskabels en de Wildervanksterdallen is komen te vervallen.
Daarnaast is de concept inrichtingsschets op een aantal punten aangepast. Er wordt een
wildakker gerealiseerd langs de zijde van de Dalweg 12, deels afgeschermd met struweel.
En langs de noord-, oost- en zuidrand wordt een zone ingericht met struweel tot maximaal
4 meter hoog.
Op verzoek van één van de werkgroepleden, heeft Pure Energie contact gezocht met de
Nederlandse Jagersvereniging en hen gevraagd mee te kijken bij het plan voor de
landschappelijke inpassing. Zij hebben ingestemd met ons verzoek en kijken mee met het
plan.

Beeld: het aangepaste plangebied.

Visualisaties
De deelnemers van de werkgroep gaven aan dat zij behoefte hebben aan visualisaties van het
zonnepark om een beter beeld te hebben van hoe het eruit komt te zien. Pure Energie heeft
op basis van het uit te werken inrichtingsplan en aangepaste plangebied ter plaatse foto's
laten maken om een realistische visualisatie van de beoogde situatie te laten maken. De
visualisaties staan op de website.

Beleid Veendam
De gemeente Veendam is bezig met het bepalen van het beleid rondom zonne-energie.
Hiervoor is een ontwerp Zonnevisie Buitengebied opgesteld. Deze is gepubliceerd en vanaf
donderdag 17 juni gedurende 8 weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Veendam. De
zonnevisie beschrijft de kaders die de gemeente opstelt rond de opwekking van duurzame
energie in de vorm van zonne-energie.
Meer informatie staat op de website van de gemeente Veendam.

Vervolg
Voor de verdere ontwikkeling van de plannen, is het wachten nu op de vaststelling van het
beleid van de gemeente Veendam. Als het beleid vastgesteld is, zullen we ons plan, samen met
de omgeving, verder vormgeven.
Daarnaast streven wij naar 50% lokaal eigendom voor het zonnepark. Dit geven wij graag vorm
door de samenwerking met een lokale energiecoöperatie. Gesprekken met de lokale
energiecoöperatie en overkoepelende organisaties, hebben helaas nog niet geleid tot
concrete afspraken. Als u hierbij een rol voor uzelf ziet, dan willen we u vragen contact met
ons op te nemen.

Aanmelden nieuwsbrief
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.
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