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Voorstellen

Coöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS)
Jan Jaap Tiemersma

Pure Energie (PE)
Matthijs Oppenhuizen

ZDZS en PE samen initiatiefnemer en eigenaar
(50 procent lokaal coöperatief eigendom)



Er was eens een windpark

Circa 15 jaar geleden: initiatief PE voor windpark
- Gemeente Zevenaar weigert, provincie maakt PIP.
- Fel protest vanuit omgeving tegen windpark.
- Verstandhouding provincie - PE en omgeving is niet goed.
- Na RvS contact PE en omgeving over omgevingsfonds.

Windmolens gebouwd in 2020/2021
- Vier windmolens, tiphoogte 175 meter
- Tussen de dorpen Angerlo en Loil.
- Windpark is een pijnpunt voor omgeving.



En toen een zonnepark

PE ziet kans: zonnepark op netaansluiting windpark
- Eerste stap: gesprek met omwonenden.
- Voorstel: samen plan maken, samen eigenaar, samen lusten.

Eerste gesprek spannend: voorgeschiedenis windpark
- Omwonenden reageerden wisselend, ook frustratie windpark.
- PE heeft wat vertrouwen te winnen.
- Maar: verder in gesprek over samenwerking.



Echte samenwerking

Start planontwikkeling zonnepark
- Vanaf augustus 2020.
- PE begint als initiatiefnemer.
- Veel afstemming met coöperatie i.o.,
in feite al samenwerking.

In lijn met Klimaatakkoord 
- 50 procent lokaal eigendom.
- Samenwerkingsovereenkomst 
ZDZS en PE getekend in juni 2021.



Planvorming met de omgeving

Werkgroep
- Aantal direct omwonenden.
- Veel invloed op landschappelijke inpassing.
- Waar maken we visualisaties?
- Bespreken inzet omgevingsfonds.
- Idee voor zonnepanelen op daken.
- Coöperatief eigendom.
- Veel kennis over gebied en inwoners.

Communicatie
- Omwonenden (1200 meter) en maatschappelijke organisaties. 
- Brieven, persberichten, www.zonneparkbijvanck.nl,  
nieuwsbrieven, huis aan huis-bezoek, infoavonden. 



Het resultaat



Het resultaat

Omvang en productie
- Totale omvang 23 hectare. 
- Minimaal 25 procent plangebied zonder zonnepanelen.
- Circa 17 miljoen kWh per jaar 
➔ 8 procent elektriciteitsverbruik in gemeente Zevenaar.

Landschappelijke inpassing
- Wens omwonenden: terugkeer coulisselandschap.



Het resultaat
Westzijde zonnepark
- Afwisselend hagen, struweel (7 meter breed) en open zones.
- Onverhard pad (verboden voor honden).

Noordzijde zonnepark
- Afwisselend vlechtheg/knotwilgen, bloemen en kruiden. 
- Knotwilgen blijven na exploitatieperiode staan.

Oostzijde zonnepark
- Op enkel struweel na open zone.
- Plasdras langs gehele zijde (3 meter breed).
- Kruiden en bloemen langs gehele zijde (22 meter breed). 

Zuidzijde zonnepark
- Metersbrede haag langs gehele zijde (afscherming). 



Het resultaat

Oude kavelgrenzen weer zichtbaar
- Drie oude kavelgrenzen noord - zuid. 
- Afwisselend hagen, struweel 
en greppels. 

Kruiden en bloemen, hek
- Boven gasleiding een metersbrede 
zoom kruiden en bloemen.
- Tussen en onder rijen zonnepanelen 
kruiden en bloemen.
- Onderste 20 centimeter hek open voor klein wild.
- Informatiebord nabij populaire wandelroute.



Het resultaat

Stand van zaken 
- Vergunning definitief verleend september 2021.
- Eén zienswijze: principieel tegen zon op landbouwgrond.
- SDE++-aanvraag is ingediend.

Vervolg
- Na SDE++-toekenning financiering van zonnepark.
- ZDZS biedt omgeving ruimte om mee te investeren.
- Bouw.
- Uitvoering profijtplan
➔ Eerste set zonnepanelen op dak is al besteld.
- Beheer van landschappelijke inpassing.



Vragen?

Website
- Meer info op 
www.zonneparkbijvanck.nl

Foto
- 11 september 2021 open dag 
windpark en zonnepark.
- Bijna 300 bezoekers uit de regio.


