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BIJLAGE 3: Verslag 3de informatieavond 
 
 

 

Aan:  Aan de bewoners van Zuidvelde en omgeving 

Datum:  4 maart 2021 

Betreft:  Verslag derde informatiebijeenkomst Zonnepark Zuidvelde dd. 01-03-2021  

 

Geachte heer, mevrouw,  

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de derde digitale inloopbijeenkomst van 1 maart 

jl. over een mogelijk zonnepark in Zuidvelde.  

Opzet informatiebijeenkomst  

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

bijeenkomst hadden wij weer de 95 adressen binnen ‘het invloedsgebied’ (zoals is afgestemd in 

overleg met de gemeente en de verschillende belangenverenigingen) uitgenodigd.  

In totaal deden iets meer dan 70 deelnemers mee aan het digitale overleg. Dit zijn de adressen 

binnen het invloedsgebied, omwonenden daarbuiten die ook graag geïnformeerd wilden 

worden, de verschillende initiatiefnemers en de betrokken grondeigenaren. Vanuit de gemeente 

Noordenveld waren zowel beleidsmedewerkers als een aantal raadsleden als toehoorders 

aanwezig.  

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 aanwezig. Er 

werd een online presentatie gegeven in Teams door deze drie partijen. Zij hebben gedurende de 

avond verschillende vragen van omwonenden beantwoord en toelichting gegeven over het 

zonnepark-initiatief en het participatieproces. De presentatie begon met een terugblik op de 

informatieavond van 15 februari, het participatieproces en de input vanuit de gevoerde 

gesprekken met natuurverenigingen. Daarna werd door  van adviesbureau 

Arcadis het aangepaste landschappelijk ontwerp gepresenteerd. Hierbij werd stil gestaan bij de 

verschillende aanpassingen t.o.v. het eerste conceptontwerp zoals gepresenteerd op 15 februari. 

Zonnepark Zuidvelde in het kort:  

• Meer hectares aan groen en natuur  

• Stijging in de biodiversiteit  

• Meer ruimte voor de das, patrijs en andere akkervogels  

• Een grote bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, de provincie 

en Nederland  
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• Meedenken en meedoen  

o 50% lokaal eigenaarschap 

o Samenwerking met lokale energiecoöperatie  

o Gebiedsfonds voor de directe omgeving 

o Mogelijkheden voor zon-op-dak  

Lokaal eigenaarschap en draagvlak bij omwonenden  

Het onderwerp bewonersparticipatie is tijdens de eerste en tweede informatiebijeenkomst door 

ons besproken. Wij merkten dat m.b.t. dit ontwerp, nog onduidelijkheid heerst over bijvoorbeeld 

het gebiedsfonds voor de lokale omgeving, de rol van de grondeigenaren en hoe de lokale 

energiecoöperatie zorgt voor 50% lokaal eigendom. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen 

om dit onderwerp nogmaals toe te lichten tijdens de derde bijeenkomst.  

Bewonersparticipatie bij grote energieprojecten heeft als doel het draagvlak te vergroten en 

waarde toe te voegen voor het landschap, de maatschappij, de flora en fauna en het milieu. Bij 

Zonnepark Zuidvelde zijn er twee categorieën van bewonersparticipatie:  

1. 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. Ook beantwoorden wij uw 

vragen. Daarnaast betrekken wij ook andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld 

natuurorganisaties en de Boermarke van Zuidvelde en Peest.  

2. Financiële participatie: Dit is het uitgangspunt van 50% lokaal eigendom, wat de 

ontwikkelaars hebben vastgelegd in een samenwerking met Energiecoöperatie Noordseveld. De 

lokale coöperatie zal de opbrengsten van het zonnepark investeren in de verduurzaming van de 

Noordenveldse gemeenschap. Aanvullend komt er ook een gebiedsfonds voor de omwonenden 

binnen het invloedsgebied. Daarnaast 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. Op deze manier profiteren 

de inwoners van de directe omgeving van de komst van het zonnepark, naast de inwoners van 

de gemeente Noordenveld in z’n geheel.  
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NB: Door de samenwerking met de lokale energiecoöperatie wordt gewaarborgd dat het 

zonnepark voor 50% in lokaal eigendom komt. Dit betekent dat de opbrengsten ook lokaal in het 

gebied landen. Dit is op deze schaal uniek in Nederland.  

Een aantal omwonenden gaven aan dat er bij hun geen draagvlak is voor het zonnepark. In het 

beleidskader staat dat initiatiefnemers een inspanning moeten leveren om omwonenden te 

informeren en draagvlak te creëren of te vergroten. Een zonnepark is een grote ontwikkeling die 

effect heeft op de omgeving, dat realiseren wij ons en dit ontkennen wij niet. Ons doel is ervoor 

te zorgen dat de eventuele negatieve effecten (of effecten die als negatief ervaren worden) zoveel 

mogelijk worden voorkomen of beperkt, en worden gecompenseerd met positieve effecten. 

Daarvoor hebben wij de hulp en inbreng van omwonenden nodig. Het verkrijgen van draagvlak 

is een zorgvuldig proces. Wij blijven ons hier graag hard voor maken. Het streven is nog steeds 

om samen met alle omwonenden te komen tot een gedragen plan.  

In eerdere correspondentie, bijvoorbeeld tijdens onze informatieavonden, maar ook in de 

verslaglegging hiervan, hebben wij omwonenden gevraagd om met ons mee te denken. Zoals 

tijdens de tweede bijeenkomst besproken, hebben wij verschillende reacties ontvangen. Concrete 

input voor het landschappelijk ontwerp zijn bijvoorbeeld het uit het zicht onttrekken van het 

zonnepark en het weglaten van het perceel tussen de verkavelingsweg en de Asserstraat. 

Daarnaast ontvingen wij verschillende vragen over de locatie, de grootte, het voordeel voor de 

direct aanwonenden en over zonneparken in z’n algemeenheid. Deze hebben wij zo goed 

mogelijk proberen te beantwoorden. Als u hier nog informatie in mist, stuurt u dan vooral een e-

mail naar info@noordseveld.nl.  

In het beleidskader heeft gemeente Noordenveld spelregels opgesteld voor grootschalige 

energieprojecten, zoals zonneparken. Deze spelregels maken voor initiatiefnemers en inwoners 

duidelijk welke onderwerpen aan bod moeten komen in de ontwikkeling van een zonnepark. De 

gemeente zal het plan uiteindelijk toetsen op het onderdeel (het streven naar) draagvlak. Dit is 

een vast onderdeel in de vergunningsprocedure. Andere onderdelen die invloed hebben op het 

kunnen toestaan van een zonnepark zijn of een zonnepark voldoet aan zowel het gemeentelijk als 
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provinciaal beleid voor zonneparken, of het zonnepark een ecologische meerwaarde heeft en of 

er bij het zonnepark functies gecombineerd worden, in bijvoorbeeld een natuurfunctie.  

Daarnaast hebben inwoners tijdens het vergunningsproces altijd het recht om een zienswijze in 

te dienen. Na vergunningverlening kunt u vervolgens ook nog bezwaar en/of beroep instellen. 

Wij vragen u om uw zorgen en/of vragen vooral met ons te delen zodat wij daar met u het 

gesprek over kunnen aangaan en hier rekening mee kunnen houden in het ontwerp dat wij 

uiteindelijk zullen indienen.  

Andere 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. 

Het gaat erg veel over vogels, natuur, etc. en niet over dat ik als omwonende tegen dit project ben.  

In Zuidvelde zag het College koppelkansen voor natuur en ecologie, kansen voor meervoudig 

ruimtegebruik en aansluitmogelijkheden op het net. Het college heeft daarom de ontwikkelaars 

toestemming gegeven om de verkenning van dit zonnepark op te starten. Na dit besluit zijn wij 

als initiatiefnemers aan de slag gegaan. Een belangrijk onderdeel hierin is het participatieproces 

met u als omwonenden. Een ander belangrijk onderdeel is het ontwerpproces zijn de gesprekken 

met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Agrarische Natuur Drenthe en 

Kenniscentrum Akkervogels. Vanuit hun expertise kunnen zij input geven over de 

landschappelijke inpassing en de koppelkansen voor de natuur en ecologie. Dit is een belangrijke 

eis vanuit de gemeente. Over dit proces willen wij omwonenden ook graag informeren.  

Waarom worden er drie aparte vergunningen aangevraagd en niet gewoon één?  

In Zuidvelde zijn er drie ontwikkelende partijen, die door de gemeente zijn verzocht om samen 

te werken bij de totstandkoming van drie projecten die samen het zonnepark Zuidvelde vormen. 

Dit bijvoorbeeld zodat u niet door drie verschillende partijen benaderd wordt, maar ook zodat 

het een geheel vormt en niet drie ‘losse’ delen zijn. Naast één samenhangend landschapsplan, 

werken de drie verschillende initiatiefnemers ook samen aan de benodigde documenten en 

onderzoeken voor de uiteindelijke vergunningsprocedure. Een zonneparkproject kan uiteindelijk 

niet gerealiseerd worden zonder SDE++ subsidie. Voor een SDE-aanvraag is een vergunning 

nodig. Dit zonnepark initiatief zijn wel uiteindelijk drie projecten en dus zijn er drie 

omgevingsvergunningen nodig, want verschillende initiatiefnemers, grondeigenaren, percelen, 

bijbehorende financiering, etc.  

Omwonenden in het gebied krijgen het bij de gemeente niet voor elkaar om bijvoorbeeld een schuur of 

bijgebouw aan te leggen, maar zo’n groot zonnepark kan wel? 

Logischerwijs gaan de initiatiefnemers van het zonnepark in Zuidvelde niet over 

bestemmingsplannen in de gemeente Noordenveld of over de keuzes die de gemeente hierin 

maakt. Zoals bekend is er door de gemeente het beleidskader “Energieprojecten in het landschap” 

vastgesteld. Door vaststelling van dit beleidskader ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor 

zonnepark-initiatieven. Wel begrijpen wij dat dit voor omwonenden wat dubbel kan aanvoelen. 

Wij zullen dit daarom meenemen richting onze communicatie met de gemeente.  
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Ik maak mij grote zorgen over de beoogde nieuwe natuurwaarden van het zonnepark en de mogelijke effecten 

die dit heeft voor de voortzetting van mijn (melkvee)bedrijf. 

Één van de stellingen in de Mentimeter was of nieuwe natuurontwikkeling uit het zonnepark 

moet blijven, ook na de looptijd van het zonnepark, of dat alles terug moet naar landbouwgrond. 

Wij begrijpen uit onze gesprekken met grondeigenaren namelijk dat dit niet voor iedereen 

gewenst is. Voor een aangrenzend melkveehouder in het gebied zou dit zomaar gevolgen kunnen 

hebben. Wij begrijpen deze zorgen. Dit is ook een onderdeel wat wij zullen meenemen in onze 

gesprekken met zowel de gemeente als de natuurorganisaties.  

Een aantal vragen, bijvoorbeeld over het hoe het zit met zon-op-dak in relatie tot zon-op-land, 

komt vaker terug. Wij verwijzen u dan ook graag naar de verslagen en beantwoording van deze 

en andere vragen zoals eerder gesteld in de chat. Deze documenten zijn te vinden via de website 

van de energiecoöperatie: https://www.noordseveld.nl/zonnepark-zuidvelde/.  

Documenten  

Zowel de gehele presentatie, het landschappelijk ontwerp, 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.  

Uw wensen, vragen en suggesties  

Na de eerste en tweede informatiebijeenkomst zijn wij met uw input en de input van andere 

belanghebbenden aan de slag gegaan. Aan het einde van de presentatie van deze derde 

informatiebijeenkomst is bij omwonenden aangegeven om voor dinsdag 16 maart a.s. hun 

wensen, vragen en suggesties over het landschappelijk ontwerp per e-mail te versturen aan 

info@noordseveld.nl. De input werken wij dan in het definitieve ontwerp.  

Zoals aangegeven zijn wij voornemens om in maart te starten met de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning. Wij zullen u tegen die tijd per brief informeren over het definitieve 

ontwerp en de belangrijke data. Ook zullen wij een brochure maken met alle relevante informatie 

over het zonnepark in Zuidvelde.  

Vervolgbijeenkomst voor geïnteresseerden zon-op-dak  

Vanuit de ontvangen reacties maken wij op dat er bij een aantal omwonenden interesse is voor 

zonnepanelen op daken. Voor deze omwonenden willen wij graag de komende periode een 

vervolgbijeenkomst organiseren. Bent of kent u iemand die plannen voor eigen zonnepanelen 

heeft? Geïnteresseerden voor deze bijeenkomst kunnen zich bij ons aanmelden door een e-mail 

te sturen aan info@noordseveld.nl.  
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Mocht u verdere vragen over dit verslag of over de afgelopen informatiebijeenkomst hebben, dan 

horen wij dat natuurlijk graag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


