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Op 20 maart 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
vastgesteld. Hierin heeft de gemeente kansrijke gebieden voor kleine, middelgrote en grote
zonneparken aangewezen. Een zonnepark maakt in desbetreffende gebied pas daadwerkelijk een
kans wanneer:
-

het om een goed in het landschap passend zonnepark gaat (locatie en ontwerp);

-

de omgeving voldoende meeprofiteert (participatie);

-

er voldoende steun vanuit de omgeving voor het plan lijkt te bestaan (draagvlak).

Om dit te verkennen c.q. te bereiken moet elk initiatief de zogenaamde maatwerkmethode
doorlopen.

De maatwerkmethode verplicht de initiatiefnemer tot het doorlopen van een proces c.q.
stappenplan en het opstellen van een inrichtingsplan en (financieel) participatieplan. De methode
betreft een uitgebreidere versie van de maatwerkmethode die de provincie Groningen hanteert.
De maatwerkmethode van de provincie beperkt zich tot overleg tussen provincie, gemeente en
initiatiefnemer over de landschappelijke inpassing. Wanneer partijen hierover overeenstemming
hebben bereikt, vraagt initiatiefnemer de vergunning aan. De maatwerkmethode die de gemeente
hanteert bij het realiseren van een zonnepark richt zich niet alleen op de landschappelijke
inpassing, maar ook op meeprofiteren en acceptatie door de omgeving. Om deze reden wordt ook
de omgeving vanaf het begin in de gelegenheid gesteld actief aan het overleg deel te nemen en
dus niet nadat de overheid en de initiatiefnemer het plan al hebben uitgewerkt.

Het voorliggende stuk betreft een samenvatting van de maatwerkmethode voor het
grondgebonden zonnepark aan de Veendijk in Bellingwolde. Na dit inleidende hoofdstuk wordt
kort ingegaan op de stappe n die aan de maatwerkmethode vooraf zijn gegaan. Daarna wordt de
maatwerkmethode stapsgewijs toegelicht en samengevat. Tot slot treft u de conclusie aan.

In juni 2017 worden de plannen voor zonnepark Bellingwolde gepresenteerd aan wethouder Bart
Huizing door initiatiefnemer Kor Werkman. Gemeente Westerwolde heeft destijds geen beleid om
het verzoek voor de ontwikkeling van het zonnepark in behandeling te nemen en kan nog geen
inhoudelijke reactie op de plannen geven.
Op 29 april 2018 vindt er een overleg plaats tussen gemeente Westerwolde en initiatiefnemers
Solarfields-Werkman over de locatie van het zonnepark. In voorbereiding op de ontwikkeling
worden de uitgangspunten van het beleid en de maatwerkmethode besproken.

Op 20 maart 2019 dienen de initiatiefnemers bij gemeente Westerwolde een verzoek in om de
haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken door middel van een principeverzoek.

Op 11 juni 2018 organiseert gemeente Westerwolde een netwerkbijeenkomst zonneparken waar
ook netbeheerder Enexis bij aanwezig is. Tijdens deze bijeenkomst presenteert initiatiefnemer
Werkman de plannen voor het zonnepark waarna een offerte voor de aansluiting van het
zonnepark wordt aangevraagd. Op 26 november 2018 bevestigd Enexis per mail dat er
onvoldoende netcapaciteit is om het zonnepark aan te sluiten. Solarfields besluit onderzoek te
doen naar alternatieve aansluitmogelijkheden. In samenwerking met Solar ProActive B.V. en
Emmet Green B.V. zijn er gesprekken gestart met TenneT om nieuwe capaciteit op het net te
creëren.
Avermieden B.V. is in 2019 opgericht door Solarfields Nederland B.V., Solar ProActive B.V. en
Emmet Green B.V. Na het laten uitvoeren van een Quickscan door TenneT op station Meeden, met
een positief resultaat als gevolg, heeft Avermieden B.V. een offerte aangevraagd bij TenneT voor
het opstellen van een basisontwerp voor een veld op het 220kV elektriciteitsnet met een capaciteit
van 351 MVA. Deze offerte is ontvangen, CMN 19-144, getekend en betaald waarna TenneT is
begonnen met het opstellen van het basisontwerp. TenneT heeft aangegeven dit netvlak binnen
2 tot 2,5 jaar te kunnen realiseren na het afgeven van de offerte. Gelijktijdig is Avermieden B.V. het
proces gestart om een ontheffing te kunnen ontvangen van de ACM voor een Gesloten Distributie
Systeem (GDS) om een eigen schakelstation en elektriciteitsnet te mogen bouwen en beheren. Dit
is nodig om de infrastructuur optimaal te kunnen ontwikkelen en beheren en het aansluiten van
verscheidene parken en partijen op Avermieden B.V. te reguleren.

Op 25 juni 2019 ontvangen initiatiefnemers een brief van de gemeente dat zij wensen de
haalbaarheid en wenselijkheid van het zonnepark te onderzoeken. Initiatiefnemers worden na
twee weken informeel geïnformeerd door gemeente Westerwolde dat de haalbaarheid verder
getoetst mag worden aan de hand van de volgende stap in de maatwerkmethode.

In juli en augustus 2019 worden er diverse keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden in
de nabije omgeving en energiecoöperatie Lethe Stroomt. Na bespreking van de plannen wordt er
door de omwonenden een klankbordgroep gevormd bestaande uit zo’n 5 personen. De
klankbordgroep neemt de rol aan van extra oor van de gemeente en extra stem voor de omgeving.
Om hun rol goed te kunnen vervullen vindt er met de klankbordgroep overleg en een briefing
plaats over de informatieavond.

Met energiecoöperatie Lethe Stroomt vinden verschillende gesprekken plaats over hun
participatie in het zonnepark. Om hun rol goed te kunnen vervullen vindt er met Lethe Stroomt
overleg en een briefing plaats over de informatieavond.

Op 5 november 2019 vindt de informatieavond voor zonnepark Bellingwolde plaats in
Partycentrum de Meet in Bellingwolde. De informatieavond wordt georganiseerd door de
initiatiefnemers in overleg met gemeente Westerwolde, de klankbordgroep en Lethe Stroomt.
Er worden ruim 350 uitnodigingen verstuurd naar adressen rondom de locatie van het zonnepark
en er wordt een advertentie geplaatst in de Bellingwedder met een open uitnodiging – iedereen
kan zich aanmelden. Stakeholders die waren uitgenodigd zijn de provincie Groningen, Enexis,
NMF, Anog, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, GReK, energiecoöperatie Lethe Stroomt,
Stuw, energiecoöperatie Westerwolde, Afeer, IVN Westerwolde, Stichting Promotie Westerwolde,
Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen,
gemeenteraadsleden, Plaatselijke Belangen Rhederburg en Stichting 5 Mei Bellingwolde.
De opzet van de avond omvat:
-

een onafhankelijke dagvoorzitter, namelijk voormalig burgermeester Ab Meijerman;

-

een plenaire presentatie over de maatwerkmethode door de gemeente;

-

een plenaire presentatie over het initiatief door de initiatiefnemers;

-

toelichting van klankbordgroep en Lethe Stroom over hun rol;

-

groepssessies van een uur met maximaal 10 personen de verzameling van meningen,
ideeën en aandachtspunten over landschappelijke inpassing en financiële participatie;

-

plenaire ronde voor samenvattingen en conclusies van groepssessies;

-

plenaire ronde voor laatste vragen en opmerkingen.

In totaal meldden 37 mensen zich aan. De uiteindelijke opkomst is ruim 70 man. Elke tafel wordt
bijgewoond door tenminste één vertegenwoordiger van de initiatiefnemers, gemeente of
provincie. Aan de hand van een concept landschappelijke inpassing en de maatschappelijke
leidraad van gemeente Westerwolde schrijven participanten hun meningen, ideeën en
aandachtspunten op de posters en post-its.
De avond wordt afgesloten met plenaire rondes voor het delen van de conclusies van de
groepssessies en vragen. De conclusies zijn overwegend positief wat door de gemeente en
dagvoorzitter wordt benoemd. Hierop volgen enkele kritischere stemmen met vragen over wat
draagvlak is. Alle verzamelde informatie en vragen/antwoorden worden gebundeld in een verslag
en gedeeld met mensen die hun interesse hebben aangegeven en email gedeeld.

Op 4 december vindt er een overleg plaats met de klankbordgroep en Lethe Stroomt over de
verdere planvorming. Door de klankbordgroep wordt aangegeven welke expliciete wensen zij
hebben naar aanleiding van de informatieavond. Er wordt een conceptuele versie van de
financiële participatie voorgesteld om tijdens de volgende stap in de maatwerkmethode te
presenteren en te bespreken met de gemeente en overige stakeholders.
Met Lethe Stroomt zijn er enkele mailuitwisseling omtrent hun participatieaandeel in het
zonnepark.
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Op 11 december 2019 vindt de eerste sessie rondetafelgesprekken plaats op het gemeentehuis in
Sellingen. Hierbij zijn aanwezig de gemeente, provincie en klankbordgroep. Tijdens deze sessie
worden de landschappelijke inpassing en financiële participatie besproken.

Landschappelijke inpassing
Er wordt een landschappelijke en ecologische inpassing van het zonnepark gepresenteerd op
basis van de input uit de vorige stap. De klankbordgroep herkent zijn input in de landschappelijke
inpassing niet. Na deze sessie wordt er opnieuw een ontwikkelsessie met de klankbordgroep en
landschapsbureau LAOS georganiseerd.
Financiële participatie
Er wordt een voorstel financiële participatie gepresenteerd op basis van de ‘compensatie-optie’
van de leidraad ‘Maatschappelijk rendement’ van de gemeente Westerwolde. De gemeente en
provincie wensen dat er een voorstel wordt gedaan voor 50% lokaal eigendom en adviseert de
initiatiefnemers contact te leggen met Bronnen VanOns. Na de sessie wordt er contact gelegd met
Bronnen VanOns om het streven naar 50% lokaal eigendom te realiseren.

Op 26 februari 2020 vindt de tweede sessie rondetafelgesprekken plaats op het gemeentehuis in
Wedde. Hierbij zijn aanwezig de gemeente, provincie, klankbordgroep, wethouder Bart van der
Groot en Bronnen VanOns. Tijdens deze sessie worden de landschappelijke inpassing en financiële
participatie besproken.
Landschappelijke inpassing
Er wordt een nieuwe landschappelijke inpassing gepresenteerd die samen met de klankbordgroep
is gemaakt. De provincie mist een duidelijke visie en geïntegreerde inpassing in het landschap en
vraagt om aanpassingen op het plan. Na deze sessie wordt er een ontwikkelsessie met de
provincie, klankbordgroep en landschapsbureau LAOS georganiseerd.
Financiële participatie
Voor de financiële participatie wordt de samenwerking met Bronnen VanOns gepresenteerd.
Frank Dolsma, directeur Bronnen VanOns, geeft aan de leiding te willen nemen in het realiseren
van lokaal eigendom in zonnepark Bellingwolde. Daarbij ligt dhr. Dolsma de rol van Bronnen
VanOns en hun globale aanpak toe. De gemeente en provincie zijn tevreden over deze intentie tot
samenwerking. Na deze sessie worden de gesprekken met Bronnen VanOns voortgezet om de
samenwerking verder uit te werken.

Op 5 maart 2020 vindt er een ontwikkelsessie plaats op het provinciehuis. Hierbij zijn aanwezig de
initiatiefnemers, provincie, klankbordgroep en landschapsbureau LAOS. Tijdens deze sessie wordt
een ontwikkelingsschets gemaakt waarin de input tijdens de rondetafelsessies, wensen van de
provincie en klankbordgroep met elkaar worden geïntegreerd. De ontwikkelingsschets wordt door
provincie, gemeente en klankbordgroep goedgekeurd.

In februari en maart vinden er verschillende overleggen met Bronnen VanOns plaats om afspraken
over de samenwerking te maken. Solarfields en Bronnen VanOns formuleren in overeenstemming
een participatieplan op hoofdlijnen.

Op 12 maart 2020 vindt de terugkoppeling naar de omgeving plaats over de gemaakte plannen in
Partycentrum de Meet in Bellingwolde. De avond wordt georganiseerd door de initiatiefnemers in
overleg met gemeente Westerwolde en de klankbordgroep.
Er worden ruim 350 uitnodigingen verstuurd naar adressen rondom de locatie van het zonnepark.
Stakeholders die worden uitgenodigd zijn de provincie Groningen, Enexis, NMF, Anog, waterschap
Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, GReK, energiecoöperatie Lethe Stroomt, Bronnen VanOns, Stuw,
energiecoöperatie Westerwolde, Afeer, IVN Westerwolde, Stichting Promotie Westerwolde,
Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen,
gemeenteraadsleden, Plaatselijke Belangen Rhederburg en Stichting 5 Mei Bellingwolde.
De opzet van de avond omvat:
-

posterpresentatie over financiële participatie;

-

posterpresentatie van landschappelijke inpassing;

-

verzameling van feedback door middel van post-its en formulieren;

-

interesse opgeven voor werkzaamheden in het zonnepark.

De avond wordt bezocht door zo’n 14 bezoekers. De bezoekers zijn grotendeels positief over de
plannen voor de landschappelijke inpassing en het lokaal eigendom. Met name over het lokaal
eigendom worden vragen gesteld omdat deze plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. Er
zijn 2 kritische bezoekers die nadien de gemaakte plannen begrijpen.

