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1. Voorwoord 
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark langs de Oude Dijk in Nieuw-

Vossemeer, gemeente Steenbergen. We hebben dit initiatief de werknaam ‘Zonnepark De Eendracht’ gegeven. 

In dit document lichten wij toe wie wij zijn, wat onze werkwijze is, wat ons idee is, hoe we de omgeving 

betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van het zonnepark en hoe we omgaan met (financiële) participatie.  

 

Samenwerking staat voor ons centraal in onze werkwijze. We zijn er namelijk van overtuigd dat goede 

samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheidsinstanties en ons 

onontbeerlijk is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Die doelstellingen zijn ambitieus, zowel op Europees, 

nationaal als provinciaal niveau. Ook uw gemeente heeft ambities op dit gebied.  

 

2. Initiatiefnemer: Pure Energie 
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Bijna 25 jaar werken we aan de verduurzaming van 

Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, 

zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen 

door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, 

planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het 

leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren. 

 

3. Onze werkwijze 
Een duurzame samenleving opbouwen doen we samen. Dat betekent dat wij bij de ontwikkeling van het 

zonnepark De Eendracht nadrukkelijk oog hebben voor de directe omgeving. We zoeken actief contact met de 

omgeving en hebben een luisterend oor voor alle betrokkenen, want wij beseffen dat wij werken in de woon- 

en werkomgeving van anderen. Ook dragen wij oplossingen of hulp aan. Deze werkwijze vloeit voort uit onze 

Twente achtergrond, waar ‘Noaberschap’ een belangrijk onderdeel is van de samenleving. Van oudsher 

moeten ‘noabers’ (buren) op elkaar kunnen rekenen en naar elkaar omkijken.  

 

• Met onze eigen wind- en zonprojecten wekken we duurzame elektriciteit op. Dit draagt eraan bij dat 

de wereld leefbaar blijft voor huidige en toekomstige generaties. Van onze winst investeren we 90 

procent weer in nieuwe duurzame energieprojecten. De andere 10 procent gaat naar het Pure Energie 

Fonds. Dit fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Meer 

informatie: www.pure-energiefonds.nl.  

 

• We werken altijd samen met de grondeigena(a)ren, de nabije omgeving en de lokale overheid. Daarbij 

betrekken we iedereen zo vroeg mogelijk. Naast het bespreken van onze plannen, vinden we het 

belangrijk om te weten wat welke vragen, ideeën en zorgen er de omgeving zijn. Dit doen we onder 

meer door met regelmaat persoonlijke gesprekken te voeren, informatiebijeenkomsten te organiseren 

en, indien nodig, een omgevingsraad, werkgroep of klankbordgroep op te zetten.  

 

• Waar mogelijk, adviseren, ondersteunen en ontzorgen we lokale energiecoöperaties. Door samen te 

werken kunnen we kennis en ervaring delen. Ook weten wij dan (beter) wat er speelt en waar we 

rekening mee moeten houden in de omgeving.  

 

• Noaberschap betekent ook elkaar wat gunnen. Als het mogelijk is, willen wij dat bedrijven uit de regio 

ook voordeel hebben van onze projecten. Denk hierbij aan het lokaal opdracht geven aan een 

aannemersbedrijf of grondverzetbedrijf.  

 

• ‘Noaber’ (buren) zijn er altijd voor elkaar. Dat betekent dat als het wind- of zonnepark in bedrijf is, wij 

in contact blijven met de omgeving. 
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4. Het idee 
In samenwerking met een grondeigenaar aan de Oude Dijk in Nieuw-Vossemeer zijn wij van plan om een 

zonnepark te bouwen. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 45 hectare tussen de Oude Dijk en het 

Schelde-Rijnkanaal. Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks ongeveer 45 miljoen kilowattuur aan 

elektriciteit opwekken. Dat is meer dan een kwart van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente 

Steenbergen. Het plan verkeert nog in een pril stadium. We hebben alleen een overeenkomst gesloten met de 

grondeigenaar en een werknaam gekozen: Zonnepark de Eendracht. De naam is afgeleid van de gekanaliseerde 

rivier de Eendracht: het Schelde-Rijnkanaal tussen het eiland Tholen en Noord-Brabant. 

 

 
Overzichtskaart van de beoogde locatie van het zonnepark De Eendracht in Nieuw-Vossemeer 

 
Toelichting locatiekeuze en grootte 

Pure Energie weegt bij de keuze voor een locatie voor een zonnepark een aantal factoren af. Denk hierbij aan 

het grondeigendom, de afstand tot het landelijke elektriciteitsnet, de mogelijkheden voor landschappelijke 

inpassing, de combinatie met andere functies,  de maatschappelijke acceptatie en de invloed van de locatie op 

opbrengst.  

 

In het geval van het zonnepark in Nieuw-Vossemeer wordt de businesscase sterk beïnvloed door de kosten van 

netaansluiting. Het zonnepark moet worden aangesloten op de netaansluiting bij Bergen op Zoom, dat door de 

afstand relatief duur is. Om dit zonnepark rendabel te maken, is met het oog op de verwachtte jaarlijkse 

energieopbrengst op deze locatie gekozen voor een zonnepark met een oppervlakte van circa 45 hectare. 

Daarbij is deze locatie in onze ogen zeer geschikt voor een groot zonnepark, omdat het door de  binnendijkse 

ligging bijna compleet aan het zicht van de omgeving wordt onttrokken en het op deze manier ook zorgt voor 

een minder versnippert landschap.  
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Bijdrage aan de biodiversiteit 

Een zonnepark van deze omvang levert een substantiële bijdrage aan de energieambitie van de gemeente 

Steenbergen (punt 5), maar kan ook een substantiële bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit: (het 

verbeteren van) de lokale vegetatie en habitatten van insecten en vogels. Een groot zonnepark biedt meer 

mogelijkheden voor landschappelijke inpassing dan een kleiner zonnepark, zowel in geld als in ruimte. Zo 

kiezen wij in agrarische gebieden altijd voor een zogenoemde ‘zuid opstelling’ van de zonnepanelen, waardoor 

er relatief veel ruimte tussen de rijen ontstaat. Dit zorgt enerzijds voor voldoende licht en water op de bodem 

en anderzijds geeft het voldoende ruimte voor vogels om te broeden of te foerageren. Daarnaast besteden wij 

bij de aanleg en bij het beheer van onze zonneparken aandacht aan de ecologische inrichting. Dit doen wij in 

overleg de omgeving en lokale natuur- en milieuorganisaties. Denk aan de plaatsing van bijenkorven, het 

inzaaien van bloemmengsels, het creëren van nestgelegenheden of aanplant van struwelen rondom het 

zonnepark.  

 
5. Beleid gemeente Steenbergen 
Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Steenbergen de Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012–2020 

vastgesteld. In de nota is beschreven hoe de gemeente Steenbergen op een structurele en integrale manier 

werkt aan een leefbare samenleving waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zonder dat de 

basisbehoeften van toekomstige generaties in het gedrang komen. Een van de belangrijkste uitdagingen op het 

gebied van duurzaamheid, is het realiseren van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 

voor de toekomst. Door ondertekening van de Verklaring van Dussen heeft de gemeente Steenbergen beloofd 

een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Rijksdoelstellingen van: 

• een CO2-reductie van 30% in 2020; 

• een duurzame energieproductie van 20% in 2020; 

• tot 2020 elk jaar een energiebesparing van 2%. 

 
Om deze doelstellingen te behalen, is een mix van duurzame initiatieven nodig. De ontwikkeling van 

zonneparken binnen de gemeente Steenbergen is in onze ogen hierbij onmisbaar.  

Ontwerp-visie Energie en Ruimte  

Op 4 december 2019 is de ontwerp-visie Energie en Ruimte besproken in de gemeenteraad van Nieuw-

Vossemeer. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling 

wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Naast 

beleidslijnen voor duurzame energie is aan de hand van landschapstypen ook aangegeven of er in een gebied 

mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een zonnepark. Op de beoogde locatie van zonnepark De 

Eendracht is een zonnepark mogelijk, mits wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden. 

 

In de ontwerp-visie Energie en Ruimte is ook een aantal specifieke ontwikkelingslocaties voor zonneparken 

geselecteerd waarvan de haalbaarheid kan worden onderzocht en de planvorming kan worden opgepakt. De 

locatie voor het zonnepark De Eendracht is hierin niet opgenomen. Gelet op onze werkwijze en onze 

planlocatie heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de ontwerp-visie Energie en Ruimte zich positief 

uitgelaten over ons plan. Daarbij heeft de gemeenteraad het college van B&W gevraagd om ons plan als 

geschikt initiatief voor een zonnepark nader te bekijken. Dit geeft ons op dit moment voldoende houvast om 

verder in gesprek te gaan met de omgeving om samen tot een plan te komen dat breed door de omgeving 

wordt gedragen.    

 

In de volgende hoofstukken geven we aan hoe we het idee voor het zonnepark in Nieuw-Vossemeer samen met 

de omgeving verder willen uitwerken en welke financiële participatiemogelijkheden er zijn.  
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6. Samen met de omgeving 
Wij vinden de eerste stap in het proces met de omgeving erg belangrijk. Een valse start kan voor onnodige 

ergernis in de omgeving zorgen. Daarnaast willen wij ons idee niet alleen bekend maken, maar bij voorkeur ook 

in samenspraak met de omgeving concreet maken. Daarom hebben wij voor het indienen van het 

principeverzoek al contact gezocht met de omgeving van het zonnepark De Eendracht. Hiervoor hebben we 

een omgevingsanalyse gemaakt om alle stakeholders in beeld te brengen.  

 

Inmiddels hebben we de onderstaande stappen al gezet: 

• In overleg met de grondeigenaar zijn de direct omwonenden geïnformeerd over het idee. Daarna 

hebben wij een verkennend gesprek gevoerd met de lokale energiecoöperatie uit Steenbergen en de 

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer.  

• Op dinsdag 24 september 2019 hebben wij een informatieavond voor inwoners van Nieuw-Vossemeer 

en andere belanghebbenden georganiseerd. Naast het toelichten van ons idee hebben we de omgeving 

meegenomen in onze manier van werken, de manier waarop wij de omgeving graag willen betrekken, 

de mogelijkheden voor financiële deelname en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Ook 

kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen, ideeën te uiten of zorgen kenbaar te 

maken bij ons.  

• Na de informatieavond zijn we met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en energiecoöperatie Steenbergen 

verder in gesprek gegaan hoe we het zonnepark samen met de lokale samenleving verder kunnen 

uitwerken. Daarbij is onder andere gesproken over een omgevingsfonds, lokaal eigenaarschap en het 

formeren van een werkgroep. 

• Via diverse communicatiemiddelen is een oproep gedaan  voor deelname aan de werkgroep. Naar 

verwachting vindt de eerste werkgroep eind januari plaats. In deze werkgroep worden o.a. 

onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van het zonnepark, de inrichting van het 

omgevingsfonds, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en de uitvoering van de werkzaamheden.  

 
Oog voor verschillende belangen 

We beseffen goed dat wij werken in de woon- en werkomgeving van anderen. Wij vinden het belangrijk om de 

omgeving vroegtijdig te betrekken, in gesprek te zijn met en te luisteren naar de omgeving en (indien mogelijk) 

samen te zoeken naar oplossingen. Daarom organiseren wij een werkgroep, waarin omwonenden en 

maatschappelijke organisaties zitting kunnen nemen (zie bijlage 2). In samenspraak met de deelnemers wordt 

het plan dan verder ontwikkeld.  
 

Communicatiemiddelen 

Naast het opzetten van een werkgroep zetten wij o.a. de volgende communicatiemiddelen in om de omgeving 

vroegtijdig en zo goed mogelijk te informeren:  

• Brieven huis-aan-huis aan alle adressen in een groot gebied rondom het plangebied 

• Projectwebsite (www.zonneparkeendracht.nl) 

• Digitale nieuwsbrieven 

• Openbare informatiebijeenkomsten 

• Persoonlijke gesprekken 

• Bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen 

• Persberichten 

 

De communicatie over de ruimtelijke procedure stemmen wij graag af met het bevoegd gezag en stellen voor 

om in deze belangrijke periode zowel de communicatiemiddelen van het bevoegd gezag als Pure Energie te 

gebruiken.  
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7. Financiële participatie: lokaal eigenaarschap 
Bij het uitwerken en bouwen van het zonnepark De Eendracht werken wij graag samen met lokale 

energiecoöperaties. We hebben namelijk hetzelfde doel: Nederland verduurzamen. Zo kan een lokale 

energiecoöperatie meedenken, maar ook deels eigenaar worden van het zonnepark (ook wel lokaal 

eigenaarschap genoemd). Zodra duidelijk is dat het zonnepark ook daadwerkelijk op de gewenste plek komt, 

kan een coöperatie tot 25 procent van het zonnepark van ons overnemen. Inwoners, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van 

alle inkomsten van het zonnepark terug naar de lokale samenleving. Dit kan direct aan de leden, maar ook via 

bijdragen aan lokale projecten. Bijvoorbeeld voor de bouw van een buurthuis, de aanleg van snel internet of 

zonnepanelen op woningen. Het omgevingsfonds kan hier ook voor worden benut. Dit lichten we verder toe 

onder punt 8.  

 

Mee-ontwikkelen 

Een andere keuze is dat de lokale energiecoöperatie vanaf het begin volwaardig met ons meedoet. Samen met 

de coöperatie maken we dan het plan en delen we kosten die vooraf moeten worden gemaakt. In zo’n situatie 

kan de energiecoöperatie tot 50 procent van het zonnepark in eigendom krijgen. Dit vraagt wel veel tijd en 

geld. Ook is er altijd het risico dat het plan niet doorgaat. Dan zijn de coöperatie en wij dat geld kwijt. 

 

Financiële participatie voor een lokale energiecoöperatie in cijfers 

Oppervlakte zonnepark 45 ha 45 ha 

Lokaal eigenaarschap in % 25% 50% 

Lokaal eigenaarschap in oppervlakte 11,25 ha 22,5 ha 

Benodigde investering coöperatie per hectare in € € 650.000,- € 650.000,- 

Benodigd eigen vermogen in % 20% 20% 

Benodigd eigen vermogen per hectare in € € 130.000,- € 130.000,- 

Totale investering o.b.v. 25% (aantal ha. x eigen vermogen) € 1.462.500,- € 2.925.000,- 

Gemiddeld rendement per jaar in % 12% 12% 

Gemiddeld rendement per jaar in € € 175.500,- € 351.000,- 

Terugverdientijd 8,33 jaar 8,33 jaar 

Looptijd zonnepark 30 jaar 30 jaar 
De bedragen en percentages in de tabel zijn onder voorbehoud en moet beschouwd worden als rekenvoorbeeld (gebaseerd 
op uitgangspunten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl). De daadwerkelijke bedragen voor 
financiële participatie zijn afhankelijk van de definitieve omvang van het zonnepark en het dan geldende subsidieregime. 
 
Inmiddels hebben wij meerdere keren met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en de energiecoöperatie 

Steenbergen gesproken over het beschikbaar stellen van een deel van het zonnepark voor participatie door 

lokaal eigenaarschap via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van 

alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van 

rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Inmiddels heeft 

de energiecoöperatie Steenbergen aangegeven dat zij geen rol voor zichzelf in dit project zien. Naar aanleiding 

daarvan hebben wij met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer afgesproken dat wij de komende tijd kijken of we het 

lokaal eigenaarschap op een andere manier kunnen vormgeven. Onder andere willen we het onderwerp 

agenderen voor de werkgroep. 
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8. Omgevingsfonds 
Naast de mogelijkheden van financiële participatie geeft Pure Energie jaarlijks – voor de duur van 15 jaar - een 

deel van de inkomsten van het zonnepark terug aan de omgeving. Hierdoor hebben omwonenden financieel 

voordeel van het zonnepark zonder dat zij geld hoeven te investeren en zonder dat zij medeverantwoordelijk 

zijn voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van het zonnepark.  In de regel is dit 0,50 eurocent per 

opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de mate van 

financiële participatie en de hoeveel energie dat in een jaar wordt opgewekt (dit heet ook wel: opgewekte 

megawattuur (MWh)). Het bedrag stellen we beschikbaar via een omgevingsfonds. Wat de omgeving van het 

zonnepark hier mee wil doen, bepaalt de omgeving grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als 

bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het buurthuis of het organiseren van sociale 

activiteiten. In de werkgroep willen we bespreken hoe het omgevingsfonds wordt ingericht en beheerd.  

 

Omgevingsfonds zonnepark De Eendracht in cijfers:  

Oppervlakte zonnepark 45 hectare 

Bedrag per opgewekte megawattuur (MWh) € 0,50 

Verwachte opbrengst per jaar 45.000 MWh 

Budget omgevingsfonds per jaar € 22.500,- 

De bedragen in de tabel zijn onder voorbehoud en moet beschouwd worden als rekenvoorbeeld. De bedragen in het voorstel 

zijn gebaseerd op mogelijke financiële participatie van de omgeving en de verwachte jaarproductie (MWh) van het 

zonnepark. De daadwerkelijke afdracht aan het omgevingsfonds is afhankelijk van de definitieve mate van financiële 

participatie van de omgeving, definitieve omvang van het zonnepark en de hoeveelheid zonuren (werkelijke jaarproductie).  
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Bijlage 1: Omgevingsanalyse (beknopte versie) 
 

In de uitgebreide omgevingsanalyse hebben wij de onderstaande doelgroepen in de omgeving van het 

zonnepark in kaart gebracht. 

 

Maatschappelijke doelgroepen in een straal van 2000 meter / Nieuw-Vossemeer: 

• Inwoners: inwoners binnen een straal van <500 meter, individuele inwoners binnen een straal van 500 

tot 2000 meter, alle inwoners van het dorp Nieuw-Vossemeer en georganiseerde bewonersgroepen, 

zoals de verschillende dorpsraden en (actie)groepen. 

• Ondernemers: van individuele ondernemers en alle georganiseerde ondernemers in bijvoorbeeld 

ondernemersverenigingen 

• Lokale verenigingen & stichtingen  

• Sociaal maatschappelijke instellingen 

• Onderwijsinstellingen 

• Archeologische instellingen  

• Lokale Natuur - en milieuorganisaties 

• Provinciale en lokale media 

 

Marktomgevingsdoelgroepen 

• Samenwerkende marktpartijen; op dit moment niet van toepassing, maar er wordt gekeken naar 

bestaande, lokale energie coöperaties.  

• Netwerkbeheerder  

• Waterbedrijf, waterschap en Rijkswaterstaat 

 

Politiek-bestuurlijke doelgroepen 

• Gemeente Steenbergen; Gemeenteraad, College van B&W, Ambtelijke organisatie 

• Buurgemeenten; gemeente Moerdijk, gemeente Halderberge, gemeente Roosendaal, gemeente 

Bergen op Zoom.  

• Regionale samenwerkingsverbanden 

• Provincie Brabant; verantwoordelijke gedeputeerde, GS, PS 

• Rijksoverheid; Ministerie Economische Zaken & Klimaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) 
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Bijlage 2: Voorstel opzet werkgroep 
 

Inleiding 
Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving verder te laten doorklinken in het zonnepark willen de 

initiatiefnemers en Pure Energie een werkgroep opzetten. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit 

inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het zonnepark. 

Hieronder schetsen de kaders en uitgangspunten voor deze werkgroep.  

Doelen werkgroep 

1. Zorgen voor directe betrokkenheid van de omgeving bij de planvorming voor de zonnepark, waardoor 

de omgeving invloed kan hebben op deze verandering in de leefomgeving.  

2. Ophalen en registreren welke gedachten, ideeën, vragen en mogelijk zorgen er leven in de omgeving 

met betrekking tot het zonnepark.  

3. In de planvorming zoveel als mogelijk rekening houden met de punten genoemd onder 2.  

4. De omgeving inzicht geven in wat er bij komt kijken bij de realisatie van een zonnepark en wat de 

(on)mogelijkheden zijn.  

5. Informatie delen over de impact van het zonnepark op de omgeving.  

 

Bespreekpunten in de werkgroep  

• Inhoud van het plan:  

✓ Impact op de omgeving en mogelijkheden om hinder te beperken c.q. te voorkomen.   

✓ Maatregelen ter behoud of versterking van ecologische waarden en landschappelijke inpassing 

(o.b.v. gedragscode Zon op land van Holland Solar).  

✓ Overige onderwerpen, wensen en vragen vanuit de omgeving met betrekking tot het plan.  

• Benodigde onderzoeken: 

✓ Toelichting op minimale vereisten in benodigde onderzoeken.  

✓ Aanvullende wensen vanuit de omgeving met betrekking tot de onderzoeken.  

✓ Uitkomsten van de onderzoeken bespreken en nader toelichten.  

• Concretiseren van financiële participatie:   

✓ Inrichting van financiële participatie via een coöperatie.  

✓ Inrichten van het omgevingsfonds.   

• Adviezen van de werkgroep aan Pure Energie en de lokale energiecoöperatie (indien van toepassing) met 

betrekking tot communicatie naar de bredere omgeving van het beoogde zonnepark.   

• Adviezen van de werkgroep voor betrekken van de omgeving in de periode tussen start ruimtelijke 

procedure en (eventuele) realisatie van het zonnepark en na realisatie van het zonnepark.   

 

Kaders en uitgangspunten werkgroep 

• Pure Energie neemt de regie in het opzetten en bijeenroepen van de werkgroep. Ook zorgen zij voor de 

uitvoering van de secretariële werkzaamheden, zoals de planning van de afspraken, vergaderlocaties, 

opzetten van de agenda en het maken en publiceren van de verslagen. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers 

aan de gesprekken zich op de inhoud kunnen concentreren. 

• Pure Energie en de lokale energiecoöperatie (indien van toepassing) zijn zo open mogelijk met het delen 

van informatie, rekening houdend met privacy- en bedrijfsgevoelige informatie. Als zij bepaalde 

informatie niet kunnen delen, lichten zij toe waarom dat zo is.  

• Om deelname aan de werkgroep overzichtelijk en behapbaar te houden, wordt er een bepaalde periode 

afgesproken dat de werkgroep actief is. Bijvoorbeeld: een x-aantal bijeenkomsten in een x-aantal 

maanden. Dit bepaalt de werkgroep in gezamenlijkheid.  Wel is het nadrukkelijk de wens dat de 

werkgroep ook in de bouw-,exploitatie- en beheerfase blijft bestaan (al dan niet in afgeslankte vorm). In 

deze fase kan onder andere worden besproken met de werkgroep hoe het zonnepark functioneert, hoe 

hierover wordt gecommuniceerd met de omgeving en kan er snel worden geacteerd op eventuele vragen 
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en klachten vanuit de omgeving over het zonnepark. De werkgroep kan dan als meldpunt voor de 

omgeving dienen en deze aspecten bespreken met de beheerders van het zonnepark.  

• Pure Energie en, indien van toepassing, de energiecoöperatie nemen de inbreng van de omgeving 

serieus en doen er veel aan om deze inbreng in het plan een plek te geven. Indien dit niet mogelijk is, 

lichten zij toe waarom dat niet kan.   

• De uiteindelijke beslissing of iets onderdeel van het plan wordt, ligt bij Pure Energie en, indien van 

toepassing, de energiecoöperatie: zij moeten namelijk de investeringen doen in het zonnepark en ervoor 

zorgen dat het zonnepark voldoet aan wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid en overige eisen. 

• Het uitgangspunt van Pure Energie en de lokale energiecoöperatie (indien van toepassing) is dat er een 

zonnepark wordt gerealiseerd. Het is wat hen betreft geen optie om af te zien van realisatie van het 

zonnepark. Afzien van de realisatie van het zonnepark, kan wat hen betreft alleen een optie zijn als er 

harde begrenzingen zijn die het plan niet haalbaar maken, zoals wetten en normen die beperkingen 

opleggen of als het plan financieel niet haalbaar lijkt.   

• De werkgroep heeft geen juridische status, het is een maatschappelijk initiatief.    

• Er kunnen meningsverschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld enerzijds Pure Energie en de lokale 

energiecoöperatie (indien van toepassing) en anderzijds bijvoorbeeld omwonenden. Daar 

is uiteraard ruimte voor in de werkgroep. Deze meningsverschillen met elkaar delen is juist onderdeel van 

het proces. Maar er is een vuistregel voor de omgang met elkaar: hard op de inhoud, maar zacht op de 

relatie. Dat betekent dat inhoudelijke discussies scherp kunnen zijn, maar dat er geen persoonlijke 

aanvallen ontstaan.   

• Deelname van omwonenden en maatschappelijke organisaties aan de werkgroep betekent niet dat zij 

instemmen met de komst van het zonnepark. Ook is de werkgroep is niet bedoeld om mensen en 

organisaties te overtuigen: wie kritisch is op dit initiatief, mag en kan dit blijven. De werkgroep is bedoeld 

om de omgeving te betrekken bij het initiatief en te onderzoeken of het plan (deels) kan worden 

aangepast aan wensen vanuit de omgeving.  

• Deelname aan de werkgroep staat in principe open voor omwonenden en vertegenwoordigers 

van bedrijven gelegen binnen een gebied van circa twee kilometer van het beoogde zonnepark. Daarnaast 

worden lokale, maatschappelijke organisaties met een aanverwant belang (bv natuur) uitgenodigd voor 

de werkgroep (o.b.v. het stakeholdersoverzicht). Als uitgangspunt geldt dat per adres of organisatie één 

vertegenwoordiger (met eventueel de benoeming van een vervanger) plaatsneemt in de werkgroep.   

• Besluiten over de ruimtelijke ordening waar het realiseren van een zonnepark onder valt, worden 

genomen door het bevoegd gezag (gemeente). Het college van B&W en de gemeenteraad besluiten als 

democratisch gekozen volksvertegenwoordigers over het doorgaan van het plan.   

Daardoor is een mogelijk scenario dat:   

o het plan voor het zonnepark voldoet aan de normen en regels,  

o het proces met de omgeving in de werkgroep goed is verlopen,  

o leden van de werkgroep desondanks niet kunnen instemmen met (delen van) het plan,  

o Pure Energie en, indien van toepassing, de energiecoöperatie toch besluiten het plan voor te 

leggen aan het bevoegd gezag,   

o het bevoegd gezag alsnog besluit in te stemmen met het plan.  

  

• Pure Energie en de lokale energiecoöperatie (indien van toepassing) vinden het uit oogpunt van 

transparantie en het scheppen van eerlijke mogelijke scenario’s en verwachtingen belangrijk om dit te 

melden. Wat de uiteindelijke uitkomsten en beslissingen zijn, ligt uiteraard nu, voorafgaand aan het 

proces, nog open. Ook is het streven nadrukkelijk om zoveel mogelijk consensus te bereiken en 

bovenstaande situatie te voorkomen.  

 


