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BIJLAGE 2: Verslag 2de informatieavond  
 
 
 
 

Aan:   Aan de bewoners van Zuidvelde en omgeving 

Datum:  16 februari 2021 

Betreft:  Verslag tweede informatiebijeenkomst Zonnepark Zuidvelde dd. 15-02-2021  

Geachte heer, mevrouw,  

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de tweede digitale inloopbijeenkomst van 15 

februari jl. over een mogelijk zonnepark in Zuidvelde. In het eerste deel vindt u het verslag van 

de avond en in het tweede deel de beantwoording van vragen uit de chat.  

Opzet informatiebijeenkomst  

Ook deze bijeenkomst was wegens de huidige coronamaatregelen digitaal. Voor deze 

bijeenkomst hadden wij weer iedereen binnen ‘het invloedsgebied’ (zoals is afgestemd in overleg 

met de gemeente en de verschillende belangenverenigingen) uitgenodigd. Het ging in totaal om 

95 adressen, waarvan ongeveer 50 adressen (inclusief 2 belangenverenigingen) zich voor de 

informatiebijeenkomst hadden aangemeld. Ook hadden circa 10 adressen buiten het 

invloedsgebied zich aangemeld.  

Voorzitter van Energiecoöperatie Noordseveld Jeroen Niezen was tevens de voorzitter van de 

online bijeenkomst. Vanuit Chint Solar Nederland Projecten B.V. waren Wouter Guliker en Barry 

Touw aanwezig. Vanuit TPSolar B.V. waren René Hendriks en Emma Hendriks 

vertegenwoordigd. Zij hebben gedurende de avond verschillende vragen van omwonenden 

beantwoord en toelichting gegeven over het zonnepark-initiatief en het participatieproces. Van 

landschapsbureau Arcadis was  aanwezig. Hij gaf een presentatie over het 

eerste landschappelijk ontwerp en beantwoorde vragen over dit onderwerp. Daarnaast waren 

van gemeente Noordenveld twee vertegenwoordigers aanwezig om vragen van omwonenden te 

beantwoorden op de procedure of het opgestelde beleid. De betrokken grondeigenaren waren 

ook aanwezig.  

Er werd een online presentatie gegeven in Teams door ECN, Chint en TPSolar. Hierbij werden 

verschillende onderwerpen behandeld. De presentatie begon met een terugblik op de 

informatieavond van 28 januari, daarna volgde toelichting over het participatieproces, de 

ontvangen reacties over het proces, de locatie, zonneparken in z’n algemeenheid, participatie en 

het landschappelijk ontwerp. Daarna werd door Arcadis het eerste landschappelijk ontwerp 

gepresenteerd. De belangrijkste elementen/wijzigingen van het landschappelijk ontwerp werden 

daarna voor de volledigheid nogmaals op een rijtje gezet. De presentatie eindigde met toelichting 

over het proces en de vervolgstappen, een uitleg over hoe het alweer zat met het thema 
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bewonersparticipatie, wat de mogelijkheden zijn voor het gebiedsfonds en een oproep voor 

geïnteresseerden voor zon-op-dak.  

Er werd een presentatie gegeven van de eerste aanzet voor het landschappelijk ontwerp en 

inpassing van het zonnepark. Landschapsarchitect  gaf aan de reacties zoals 

ze doorkwamen in de chat van de eerste informatieavond, maar ook achteraf via de e-mail, 

meegenomen te hebben in de uitwerking van het ontwerp. De uitgangspunten van de gemeente, 

provincie, maar ook de randvoorwaarden vanuit de gemeente en natuur/ecologie, en de 

uitgangspunten op het gebied van techniek werden besproken. De presentatie zal mee worden 

gestuurd met het verslag van de avond zodat omwonenden hierop kunnen reageren.  

Daarnaast was er tussen de verschillende onderwerpen en achteraf de gelegenheid om vragen te 

stellen. Deze werden gesteld in de chat of doordat aanwezigen via Teams een ‘handje’ opstaken.  

Als interactief element in de presentatie was er een online poll via Mentimeter met vragen en 

stellingen zoals “Ik vind het belangrijk dat het zonnepark niet te zien is”, “Ik vind het belangrijk 

dat er meer ruimte is voor flora en fauna binnen Zuidvelde”, “Ik vind het belangrijk dat er een 

recreatieve functie aan het zonnepark wordt toegevoegd”, “Welke informatie mist u nog m.b.t. 

de plannen voor het zonnepark?” en “Voor welke onderwerpen wenst u meer verdieping?”. 

Richting het einde van de presentatie was er met het oog op de tijd minder ruimte om bij de 

Mentimeter poll stil te staan. Mocht u nog op deze vragen/stellingen willen reageren, dan kan 

dat door een e-mail te sturen naar info@noordseveld.nl.  

Documenten  

Zowel de presentatie, de uitkomsten van de peiling en andere relevante informatie zijn te vinden 

op de website van Energiecoöperatie Noordseveld via: http://www.noordseveld.nl/zonnepark- 

zuidvelde/. Documenten zijn ook op te vragen door een e-mail te sturen naar 

info@noordseveld.nl.  

Doel bijeenkomst  

Het doel van de eerste informatiebijeenkomst was voornamelijk informatief: wie zijn de 

verschillende initiatiefnemers? Op welke locatie in Zuidvelde hebben wij een mogelijk plan voor 

een zonnepark? Wij hebben aanwezigen uitgelegd en gevraagd om mee te denken over de 

inpassing van het zonnepark in de omgeving, de koppelkansen met de natuur, het doel van het 

gebiedsfonds en in hoeverre men intensief betrokken wil worden bij het proces. De tweede 

informatiebijeenkomst borduurde hierop voort. Een belangrijk onderdeel was het bespreken van 

de ontvangen reacties en de uitleg over het eerste landschappelijke ontwerp en de inpassing van 

het zonnepark. Er was ook nog enige onduidelijkheid over het onderwerp meedenken en 

meedoen, 50% lokaal eigendom en het gebiedsfonds. Dit is tijdens de avond daarom verder 

besproken.  

Zonnepark Zuidvelde in het kort:  

• Verschillende hectares voor meer groen en natuur;  

• Stijging in de biodiversiteit;  

• Meer ruimte voor de das, patrijs en andere akkervogels;  
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• Een grote bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, de provincie 

en Nederland;  

• Meedenken en meedoen: 50% lokaal eigenaarschap, samenwerking met energiecoöperatie 

en gebiedsfonds voor de omgeving.  

Belangrijkste wijzigingen/elementen eerste landschappelijk ontwerp: 

• Aanwezige landschapselementen versterkt (bijv. bestaande houtsingel doorgetrokken en 

aangevuld);  

• Een minimale afstand van 25 meter aan de rand van het perceel tot aan het hek van het 

zonnepark (overal);  

• Struweelranden/houtsingels toegevoegd om het zicht op het park te ontnemen (overal)  

• Bloemrijke akkerranden voorde akkervogels (overal);  

• Perceel tussen de verkavelingswegen de Asserstraat weggehaald;  

• Perceel aan het einde van de Veldweg/Binnenweg toegevoegd;  

• Bloemrijk grasland boven gasleiding (plan CHINT);  

• Houtsingel als migratieroute voor de das (oostzijde en in het midden plan 

TPSolar/Ankehaar Solar);  

• Vennetje toegevoegd van 1,5 hectare (nabij de Veldweg/Binnenweg plan TPSolar);  

• Oude boomstructuur herstelt in en buiten het zonnepark (perceel Ankehaar Solar).  

Uw wensen, vragen en suggesties  

Na de eerste informatiebijeenkomst op 28 januari jl. zijn wij met uw input aan de slag gegaan. 

Aan het einde van de presentatie van deze tweede informatiebijeenkomst is bij omwonenden 

aangegeven om voor maandag 22 februari a.s. hun wensen, vragen en suggesties over het eerste 

landschappelijk ontwerp per e-mail te versturen aan info@noordseveld.nl. De input van 

omwonenden wordt verwerkt in het landschapsontwerp welke wij weer aan u zullen presenteren 

op een derde informatiebijeenkomst op 1 maart a.s.  

Uitgelichte vragen en/of opmerkingen  

Tijdens de online informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en door de 

initiatiefnemers beantwoord. Onderstaand hebben wij voor de volledigheid een aantal van deze 

vragen op een rijtje gezet. Een volledig overzicht van alle vragen en antwoorden uit de chat vindt 

u op de website van ECN en als bijlage bij dit verslag.  

Waarom zie ik Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en Belangenvereniging Peest niet terugkomen als 

belanghebbenden? 

Samen met de gemeente zijn de verschillende belanghebbenden in kaart gebracht. Dit zijn zoals 

besproken o.a. Natuurmonumenten, Agrarische Natuur Drenthe en de Boermarke. Bij het 

bepalen van belanghebbenden is onder andere gekeken naar de grondeigenaren/posities rondom 

het plangebied. Met Staatsbosbeheer is contact gelegd, maar omdat Natuurmonumenten meer 

grondposities nabij Zonnepark Zuidvelde heeft, is onderling afgesproken dat de initiatiefnemers 

met Natuurmonumenten contact hebben. Er is zowel door de initiatiefnemers als door de 

gemeente geprobeerd om contact te leggen met belangenvereniging Peest, maar zonder succes. 

Uiteindelijk is besloten dat Peest vrij ver buiten het invloedsgebied ligt en dat dankzij het 

betrekken van belangenvereniging de Velden en Huis ter Heide een goede vertegenwoordiging 

van de buurt is. Met de omwonenden aan de Veldweg zijn keukentafelgesprekken gevoerd.  
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Ik heb op internet gelezen dat er 74 hectare aan zonneparken moet komen, waarom is dit zonnepark in 

Zuidvelde dan zoveel groter? 

De initiatiefnemers zijn bekend met de 74 hectare, zoals de provincie Drenthe in haar Ontwerp 

Verordening heeft aangegeven. Hierbij gaat het om een netto-oppervlakte (dus alleen de gronden 

die gebruikt worden voor zonnepanelen, exclusief de landschappelijke inpassing) en om de 

opgave richting 2030. Daarbij heeft de provincie ook aangegeven dat er kan worden afgeweken 

van het aantal hectares. De gemeente heeft geen concrete getallen benoemd, maar liet het aan de 

initiatiefnemers om te komen met een goed plan, dat voldoet aan het beleidskader, bijvoorbeeld 

op het gebied van natuur en ecologie. Om te verduidelijken/inzichtelijk te maken wat er moet 

gebeuren om als gemeente klimaatneutraal te zijn in 2040, heeft de gemeente in haar beleidskader 

wel genoemd dat als men alleen kijkt naar de hoeveelheid elektriciteit die de gemeente nu 

verbruikt, dan is daarvoor elektriciteit uit 125 hectare aan zonneparken of zo’n 14 grote 

windmolens nodig. Deze getallen zijn nog zonder de verwarming van de Noordenveldse huizen. 

Zonnepark Zuidvelde lijkt nu inderdaad groter te worden dan wat de provincie qua getallen heeft 

aangegeven. Het gesprek tussen de gemeente en de provincie over de totale opgave en hoe dit in 

te vullen, is momenteel gaande. Daarnaast lopen ook gesprekken in het kader van de Regionale 

Energie Strategie Drenthe.  

Volgens mij is het nog steeds een voornemen, terwijl het nu al lijkt alsof het zonnepark er toch wel komt. 

Het gaat erg snel, is deze locatie überhaupt wel geschikt om een zonnepark te realiseren? 

Het beleidskader is, na een proces van verschillende bijeenkomsten met verschillende 

organisaties, betrokkenen en inwoners van de gemeente Noordenveld, in september 2020 

goedgekeurd. Na goedkeuring konden initiatiefnemers hun plannen indienen. Het College heeft 

t/m december nagedacht over welk project in hun ogen wel/niet door ontwikkeld mocht 

worden. Alle initiatiefnemers moesten het besluit van de gemeente afwachten voordat zij wat 

konden doen. Begin januari is uiteindelijk door het College een besluit genomen over de 

verschillende initiatieven. In Zuidvelde zag het College koppelkansen voor natuur en ecologie, 

kansen voor meervoudig ruimtegebruik en aansluitmogelijkheden op het net. Na dit besluit zijn 

wij als initiatiefnemers aan de slag gegaan. Wij volgen het standaard te volgen (juridische) proces 

richting de omgevingsvergunning. Een belangrijk onderdeel hierin is het participatieproces met 

u als omwonenden. Zorgvuldigheid staat uiteraard altijd voorop. Een vergunning vergt altijd een 

raadsbesluit en er zijn mogelijkheden voor inspraak, bezwaar en beroep.  

Als wij met elkaar niks invullen (bijvoorbeeld in de Mentimeter), dan is er geen participatie en komt er geen 

zonnepark toch? 

Inwoners zijn niet verplicht om mee te doen aan onze Mentimeter, dit dient als interactief element 

in een vrij lange digitale bijeenkomst. Omdat er veel deelnemers zijn en veel informatie gegeven 

wordt, hopen wij op deze manier alle deelnemers aan de bijeenkomst te bereiken voor hun 

wensen, vragen en suggesties. Bij Zonnepark Zuidvelde is er sprake van twee categorieën van 

bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor organiseren wij 

informatiebijeenkomsten en voeren wij keukentafelgesprekken om uw adviezen en ideeën mee 

te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die u belangrijk 

vindt. Daarnaast betrekken wij ook andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld 

Natuurmonumenten. De andere categorie is financiële participatie. Dit is de eis over het 50% 

lokaal eigendom, wat wij hebben vastgelegd met Energie Coöperatie Noordseveld. Zij zal de 

opbrengst van het zonnepark investeren in de verduurzaming van de Noordenveldse 
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gemeenschap. Aanvullend komt er ook een gebiedsfonds en vragen wij inwoners met interesse 

voor zon-op-dak of voor een rol in de aanleg/beheer van het zonnepark zich bij ons te melden. 

Om samen met alle omwonenden te komen tot een gedragen plan, hebben wij uiteraard de hulp 

en inbreng van omwonenden nodig. Dit zodat zij hun wensen en ideeën terugzien in het 

uiteindelijke ontwerp. Volgens het beleidskader van de gemeente ligt hier ook een 

inspanningsplicht voor de initiatiefnemer. In eerdere correspondentie, bijvoorbeeld tijdens onze 

eerste informatieavond in januari en het verslag van deze avond, hebben wij omwonenden 

gevraagd om met ons mee te denken. De reacties die wij hebben ontvangen zijn verwerkt in de 

eerste aanzet voor het landschappelijk ontwerp en de inpassing. Uw wensen, vragen en 

suggesties m.b.t. het eerste ontwerp, de besteding van het gebiedsfonds, etc. kunt u doorgeven 

door een e-mail te sturen naar info@noordseveld.nl. Wij vragen u om dat vooral te doen.  

Wie garandeert dat de landschappelijke inpassing daadwerkelijk op deze manier wordt uitgevoerd en dat 

het goed beheerd gaat worden? 

Een belangrijk onderdeel in de omgevingsvergunning is een uitgebreid beheerplan, dit is een 

integraal onderdeel van het plan en de landschappelijke inpassing. Uiteindelijk is het aan de 

gemeente om te toetsen of wij hier als initiatiefnemers aan voldoen. In de op te stellen anterieure 

overeenkomst met de gemeente worden onder andere afspraken gemaakt over het onderhoud 

van het zonnepark. In deze overeenkomst worden de gemaakte afspraken gewaarborgd. 

Hierdoor zijn de initiatiefnemers juridisch verplicht om het zonnepark te blijven onderhouden. 

Het is in het belang van alle betrokken initiatiefnemers om het groenbeheer goed te regelen, al 

helemaal van de lokale energiecoöperatie, die uiteindelijk voor 50% mede-eigenaar van 

Zonnepark Zuidvelde zal gaan worden en 25 jaar actief aanwezig blijft in het gebied.  

Hoelang duurt het voordat zo’n zonnepark uit het zicht is?  

Elk zonnepark en bijhorende landschappelijke inpassing vraagt maatwerk. In het definitieve 

inrichtingsplan wordt onder andere bepaald welke aanplant wij uitvoeren. De hoogte van deze 

aanplant hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld van de weersomstandigheden. 

Daarnaast heeft de ene boom of plant/struik logischerwijs bijvoorbeeld wat langer de tijd nodig 

om te groeien. Dit kan dus enkele jaren duren. Wij streven ernaar om uit een groot assortiment te 

kiezen zodat de landschappelijke inpassing rondom het zonnepark zo snel mogelijk dichtgroeit 

en het zicht op het park ontneemt. Onze voorkeur gaat naast het aanplanten van bomen, daarom 

ook uit naar lagere struweelsoorten. Een ander voorstel zou ook kunnen zijn om voor de start van 

de bouw van het zonnepark alvast te beginnen met de aanplant zodat deze alvast wat langer de 

tijd krijgt om te groeien.  

Het vervolg  

De komende tijd gaan wij aan de slag met het optimaliseren van de landschappelijke inpassing 

en nodigen wij u zoals gezegd graag uit om hierover met ons mee te denken. U kunt uw vragen, 

wensen en opmerkingen naar aanleiding van het eerste ontwerp, doorgeven door een e-mail te 

sturen aan info@noordseveld.nl. Als u deze voor 22 februari a.s. doorgeeft, gaan wij hiermee aan 

de slag. Het aangepaste ontwerp presenteren wij dan aan u op de derde informatiebijeenkomst 

op 1 maart a.s.  

In het beleidsplan van de gemeente staat uitgebreid besproken welk stappenplan moet worden 

doorlopen in het proces van planvorming en afweging van elk initiatief voor een zonnepark. 
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Uiteraard volgen wij deze stappen. Na de vervolgbijeenkomst begin maart, zijn wij voornemens 

om te starten met de aanvraag voor de omgevingsvergunning.  

Mocht u verdere vragen over dit verslag of over de afgelopen informatiebijeenkomst hebben, dan 

horen wij dat natuurlijk graag. 

  


