19 januari 2021
Aan de bewoners van Zuidvelde en omgeving

Beste bewoners,
We brengen u graag op de hoogte van ons voornemen om een zonnepark te bouwen in de omgeving
waar u woont. Wij zijn drie ontwikkelende partijen: Energiecoöperatie Noordseveld, Chint Solar
Nederland Projecten B.V. en TPSolar B.V. Samen willen we u onze plannen presenteren en afspraken
met u maken hoe deze op een goede manier tot stand kunnen komen, met voldoende oog voor uw
belangen en met een goede inpassing in de omgeving.
Aanleiding
Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld de opgave gekregen om de productie van
duurzame energie mogelijk te maken op haar grondgebied. Het klimaat verandert. We moeten op
termijn af van het gebruik van fossiele energiebronnen zoals olie, gas en kolen en overgaan op
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. In het klimaatakkoord hebben
maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven afgesproken broeikasgassen in 2030 met de
helft te reduceren. In de Klimaatwet is deze doelstelling officieel vastgelegd. Dat heeft in Drenthe
geleid tot afspraken in de Regionale Energie Strategie. Daarin hebben alle Drentse gemeenten hun
verantwoordelijkheid genomen om ruimte te maken voor de opwekking van duurzame energie. Onze
gemeente heeft samen met de inwoners van Noordenveld beleid opgesteld om zorgvuldige inpassing
van duurzame opwek mogelijk te maken. Na afweging van alle ingediende projecten is de omgeving
van Zuidvelde als meest kansrijk uit de bus gekomen. Het college heeft daarom toestemming
gegeven om de verkenning van dit zonnepark op te starten.
Plangebied
Het zoekgebied voor het zonnepark is aangegeven met een ovaal op het kaartje. Met de
grondeigenaren zijn afspraken gemaakt om
de ontwikkeling van een zonnepark mogelijk
te maken. De gele contour is in overleg met
de gemeente vastgesteld. De bewoners die
binnen deze contour wonen willen wij graag
betrekken bij het maken van de plannen.
Daarom stellen we u hierbij op de hoogte
van onze plannen en nodigen we u uit om
hierover met ons in gesprek te gaan.
Bij de inpassing zullen ecologie en landschap
van groot belang zijn. Ons doel is om de
zonnepanelen aan het zicht te onttrekken en
om natuurwaarden te versterken. Hiertoe
stellen we een landschapsplan op.

Procedure
Voor het zover is horen we graag wat u van de ontwikkeling vindt en welke wensen en ideeën u aan
ons wilt meegeven. We gaan hierover ook in gesprek met Belangenverenigingen in het gebied en met
belangengroepen zoals: Natuurmonumenten en Boermarke Zuidvelde.
We nodigen u graag uit voor een bijeenkomst die we houden via internet, van achter de computer,
dit in verband met Covid-19. Deze bijeenkomst houden we op donderdag 28 januari om 20 uur. Als u
zich aanmeldt via e-mail bij info@noordseveld.nl, dan ontvangt u uiterlijk 27 januari een uitnodiging
via e-mail van ons.
Tijdens deze bijeenkomst zullen we u meer vertellen over onze plannen. U kunt vragen stellen en uw
wensen en ideeën met ons delen.
Na deze bijeenkomst en de gesprekken werken we het landschapsplan uit en leggen dit aan u voor.
Dat doen we weer schriftelijk door middel van een brief of e-mail. Er wordt dan ook een tweede
bijeenkomst gepland waar u uw reactie kunt geven op de plannen. Dat kan ook schriftelijk.
We zullen daarna het landschapsplan waar mogelijk bijstellen en afronden. We zullen dit opnieuw
aan u doen toekomen. Daarna volgt de procedure van de omgevingsvergunning. Mochten er voor u
nog vragen of bezwaren overblijven, dan kunt in deze procedure een zienswijze indienen. We hopen
vanzelfsprekend dat we zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet kunnen komen.
Lokaal eigendom
Het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie van Drenthe en het gemeentelijk Beleidskader
‘Energieprojecten in het Landschap’ geven aan dat er bij energieprojecten gestreefd moet worden
naar 50% lokaal eigendom. Energiecoöperatie Noordseveld is benaderd om invulling te geven aan
het lokaal eigendom. Zij verwacht in de toekomst voor 50% mede-eigenaar worden van het
zonnepark. De opbrengst van het zonnepark investeert zij in de verduurzaming van de
Noordenveldse gemeenschap.
Naast de directe opbrengsten wordt ook een omgevingsfonds ingesteld. Hierover gaan we afspraken
maken met onder andere de Belangenvereniging de Velden en de gemeente. Het omgevingsfonds
wordt ook besproken tijdens de gesprekken met omwonenden.
Door te streven naar lokaal eigendom, het opzetten van een omgevingsfonds en het betrekken van
omwonenden bij de plannen zorgen we voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten.
Plannen voor zonnepanelen op daken?
Mogelijk zijn er bewoners of ondernemers in het gebied die plannen hebben om zelf daken te
beleggen met zonnepanelen. Wellicht kunnen die mee profiteren van de te realiseren aansluiting van
het zonnepark op het elektriciteitsnet. Eventuele initiatiefnemers kunnen zich bij ons melden, dan
kunnen we gezamenlijk de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.
Informatie
Relevante informatie is te vinden:
Beleidskader Energieprojecten in het landschap (https://noordenveld.nl/file/3795/download)
Noordenveldse Kwaliteitsgids
(https://www.gemeentenoordenveld.nl/ruimtelijkeplannen/NL.IMRO.1699.2019SVG002ow01/d_NL.IMRO.1699.2019SVG002-ow01.pdf)
Beide documenten zijn ook op te vragen via info@noordseveld.nl.
Informatie over Energiecoöperatie Noordseveld is te vinden op www.noordseveld.nl.
Informatie over Chint Solar is te vinden op: www.chintsolar.nl

Informatie over TPSolar is te vinden op: www.tpsolar.nl
We verwelkomen u graag bij de digitale bijeenkomst op 28 januari.

Met vriendelijke groet,
Namens Energiecoöperatie Noordseveld, Chint en TPSolar,
Jeroen Niezen

Voorzitter Energiecoöperatie Noordseveld
jeroen@noordseveld.nl
06-30717435

