12 februari 2021
Aan: de bewoners van Zuidvelde en omgeving
Betreft: uitnodiging tweede bewonersbijeenkomst

Beste bewoners,
Afgelopen maand brachten we u 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.
Op 28 januari presenteerden we onze plannen tijdens de eerste online bewonersbijeenkomst,
waarvoor zich 50 bewoners hadden aangemeld. We hebben tijdens en na deze bijeenkomst een
groot aantal reacties gehad. Ook hebben we een eerste indruk gekregen van uw wensen en ideeën
over een goede inpassing in het landschap. Dit is waardevolle informatie voor ons, dat we hebben
meegenomen in het ontwerp. Dit ontwerp willen we aan u presenteren op de tweede
bewonersbijeenkomst komende maandag 15 februari.
Uitnodiging tweede bewonersoverleg op maandag 15 februari
De tweede bewonersbijeenkomst vindt plaats op maandag 15 februari, om 20.00 uur. Vanwege
covid-19 vindt ook deze bijeenkomst online plaats. U kunt zich aanmelden via info@noordseveld.nl,
hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk de uitnodigingslink.
Deelnemers aan de eerste bijeenkomst hebben al een uitnodiging ontvangen, zij hoeven zich niet
opnieuw aan te melden. Het is helaas niet gelukt om het ontwerp als bijlage mee te sturen met deze
brief. Na maandag is het voor iedereen beschikbaar.
Vragen en overleg
De afgelopen weken zijn veel vragen binnengekomen en hebben we met verschillende bewoners
gemaild. Ook hebben we overleg gehad met beide bewonersverenigingen. We hebben gemerkt dat
er veel informatie op u af komt. Goede uitleg is dan van groot belang. We proberen daarom zo goed
en zo snel mogelijk vragen te beantwoorden.
Met de belangenverenigingen is ook gesproken over het opzetten van een omgevingsfonds. Het is de
bedoeling dat wij een jaarlijkse bijdrage storten in dit fonds voor de directe omgeving van het
zonnepark. We werken een nader voorstel uit. We hopen daar samen met de belangenverenigingen
een goede vorm voor te vinden.
Procedure na tweede bewonersbijeenkomst
Na de tweede bijeenkomst werken we het landschapsplan verder uit tot concept plan. Dat gaan we u
toesturen door middel van een brief en e-mail. U heeft dan nog een mogelijkheid om te reageren.
We zullen daarna het landschapsplan waar mogelijk bijstellen en afronden. Daarna volgt de
procedure van de omgevingsvergunning. Mochten er voor u nog bezwaren overblijven, dan kunt in
deze procedure een zienswijze indienen. We hopen vanzelfsprekend dat we zoveel mogelijk aan uw

wensen tegemoet kunnen komen. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw vragen en zorgen
met ons te bespreken.
Oproep: maak uw voornemen voor zonnepanelen op daken bekend
Mogelijk zijn er bewoners of ondernemers in het gebied die plannen hebben om zelf hun daken te
beleggen met zonnepanelen. Bent of kent u iemand die plannen voor eigen zonnepanelen heeft?
Wellicht kunnen die mee profiteren van de te realiseren aansluiting van het zonnepark op het
elektriciteitsnet. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden, dan kunnen we gezamenlijk de
mogelijkheden onderzoeken.
Informatie
Relevante informatie is te vinden op www.noordseveld.nl :
• Beleidskader Energieprojecten in het landschap
• Noordenveldse Kwaliteitsgids
• Eerste bewonersbrief
• Verslag, presentatie en peiling eerste bewonersbijeenkomst van 28 januari
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 tweede digitale bijeenkomst op 15 februari.

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

Voorzitter Energiecoöperatie Noordseveld
jeroen@noordseveld.nl
06-30717435

