Aan de bewoner(s) van dit pand
<<adres>>
<<postcode>> <<plaats>>
LET OP, BELANGRIJKE INFORMATIE OVER EEN ZONNEPARK

Datum
Onderwerp

: 6 september 2019
: informatieavond zonnepark Nieuw-Vossemeer

Geachte heer/ mevrouw,
Als duurzaam energiebedrijf hebben wij een idee voor een zonnepark in Nieuw-Vossemeer. Als mogelijke,
toekomstige buren vinden wij het belangrijk om u hierover vroegtijdig te informeren. In deze brief leggen wij in
het kort uit wat ons idee is en nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst.
Pure Energie
Allereerst stellen wij ons aan u voor. Wij zijn duurzaam energiebedrijf Pure Energie uit Enschede. Namens Pure
Energie ben ik, Henk Schoonvelde, de projectleider voor het idee om een zonnepark te bouwen in Nieuw
Vossemeer. Al bijna 24 jaar werken wij aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en
zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf,
kan vervolgens de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van
Pure Energie. Ook leveren we ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.
Ons idee in Nieuw-Vossemeer
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 (zie afbeelding achterzijde). Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks ongeveer 45
miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is meer dan een kwart van het totale energieverbruik 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. Ook is er een verkennend
gesprek geweest met de lokale energiecoöperatie uit Steenbergen en de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer.
Daarnaast hebben we ons idee kenbaar gemaakt bij de gemeente Steenbergen, maar we hebben nog geen
formele aanvraag ingediend. Wij vinden het belangrijk om eerst verder met de omgeving in gesprek te gaan.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 24 september 2019 organiseren wij een informatiebijeenkomst om u meer te vertellen over ons
idee. Ook willen wij u verder meenemen in onze werkwijze, de manier waarop wij u en uw omgeving willen
betrekken, de mogelijkheden voor financiële deelname en de landschappelijke inpassing van het zonnepark.
Uiteraard stellen wij u deze avond ook in de gelegenheid om vragen te stellen, ideeën te uiten of zorgen
kenbaar te maken bij ons. De bijeenkomst vindt plaats in Het Wagenhuis, Hoogte 15 t/m 19 in NieuwVossemeer en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Samen met de omgeving
Een duurzame samenleving opbouwen doen we samen. We gaan in gesprek, leggen uit wat onze ideeën zijn en
hebben een luisterend oor voor de omgeving. We beseffen goed dat wij werken in de woon- en werkomgeving
van u en uw buren. Deze manier van werken vloeit voort uit onze Twente achtergrond, waar ‘Noaberschap’ een
belangrijk onderdeel is van de samenleving. Van oudsher moeten ‘noabers’ (Nederlands: buren) op elkaar
kunnen rekenen en naar elkaar omkijken.
Wij staan u graag te woord
Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen? Maar bent u wel benieuwd naar ons
idee? Meer informatie over het zonnepark vindt u op de website www.zonneparkeendracht.nl. Hier kunt u
zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u vragen over het zonnepark heeft, mag u mij of mijn
collega Maureen Bekke, omgevingsmanager voor het zonnepark, ook bellen of mailen. Dat kan via het
telefoonnummer 053 – 43 41 200 of emailadres info@zonneparkeendracht.nl. Wij staan u graag te woord.
Wij hopen u te zien bij de informatiebijeenkomst!
Met vriendelijke groet,

Henk Schoonvelde
Projectleider zonnepark De Eendracht

Met het oranje vlak is de beoogde plek van het zonnepark aangegeven.

