Zonnepark De Eendracht
Een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie

Als duurzaam energiebedrijf heeft Pure Energie een idee voor een zonnepark in NieuwVossemeer. Dit doen we in samenwerking met een grondeigenaar aan de Oude Dijk in NieuwVossemeer. Wij vinden het belangrijk om de omgeving goed te informeren en te betrekken.
Daarom vertellen wij u in deze folder graag meer over dit idee en de laatste stand van zaken.

Het idee

Samen met de omgeving

In samenwerking met een grondeigenaar aan de
Oude Dijk in Nieuw-Vossemeer willen wij een
zonnepark ontwikkelen en bouwen. Het gaat om
een stuk grond van circa 45 hectare tussen de
Oude Dijk en het Schelde-Rijnkanaal. Naar
verwachting kan het zonnepark jaarlijks ongeveer
45 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken.
Dat is meer dan een kwart van het totale
elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de
gemeente Steenbergen.

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. Zo hebben wij op
dinsdag 24 september 2019 een informatieavond
voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en andere
belanghebbenden georganiseerd. Daarna zijn we
met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en energiecoöperatie Steenbergen in gesprek gegaan hoe
we het zonnepark samen met de omgeving verder
kunnen uitwerken. Daarbij is ook gesproken over
een omgevingsfonds, lokaal eigenaarschap en
het formeren van een werkgroep.

afbeelding: Beoogde plek voor het zonnepark De Eendracht

Naam zonnepark
Wij zoeken voor onze zonneparken altijd naar een
werknaam die past bij de omgeving. Daarom
ontleent het zonnepark haar werknaam aan de
gekanaliseerde rivier de Eendracht: het ScheldeRijnkanaal tussen het eiland Tholen en NoordBrabant.

Werkgroep
Om wensen, ideeën en belangen van de
omgeving te laten doorklinken in het zonnepark
willen we een werkgroep in het leven roepen. De
bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit
inwoners en vertegenwoordigers van personen
en organisaties, die betrokken willen worden bij
het zonnepark. In de werkgroep worden
onderwerpen besproken als landschappelijke
inpassing en ecologische inrichting van het
zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds,
mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en de
uitvoering van de werkzaamheden.

Wie is Pure Energie?
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al
meer dan twintig jaar werken we aan de verduurzaming van
Nederland door eigen windmolens en zonneparken te
bouwen. Iedereen kan de groene stroom uit deze windmolens
en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure
Energie. Pure Energie heeft kennis van alle facetten: 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.

Omgevingsfonds

Aandacht voor natuur en landschap

Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van
de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. In
de regel is dit 0,50 euro per opgewekte
megawattuur per jaar. De precieze hoogte van het
bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie
dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stellen
we beschikbaar via een omgevingsfonds aan de
omgeving. Wat de omgeving 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 bespreken we hoe
het omgevingsfonds wordt ingericht en beheerd.

De zonnepanelen komen in een veldopstelling te
staan, waarbij alle panelen gericht zijn op het
zuiden en ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan
er voldoende licht en regenwater op de bodem
komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit
beperkt blijft en ondergroei mogelijk is.
Landschappelijke inpassing
Daarnaast kijken wij op basis van de kernkwaliteiten van het landschap op welke wijze het
zonnepark kan worden ingepast in de omgeving.
Bijvoorbeeld door het aanplanten van struiken. Dit
doen wij in overleg met de omgeving en lokale
natuur- en milieuorganisaties.

Lokaal eigenaarschap
Bij de verkennende gesprekken voor het
ontwikkelen van het zonnepark hebben wij met de
lokale energiecoöperatie Steenbergen en de
dorpsraad gesproken over lokaal eigenaarschap.
In principe stellen wij altijd een deel van het
zonnepark beschikbaar voor participatie 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 NieuwVossemeer afgesproken dat wij de komende tijd
kijken of we het lokaal eigenaarschap op een
andere manier kunnen vormgeven. Ook willen we
het onderwerp agenderen voor de werkgroep.

Ecologische inrichting
Ook besteden wij bij de aanleg en het beheer van
het zonnepark aandacht aan de ecologische
inrichting om de lokale natuur- en leefomgeving
van insecten en vogels te versterken. Ook dit
doen wij in overleg met de omgeving en lokale
natuur- en milieuorganisaties. Denk aan plaatsing
van bijenkorven, inzaaien van bloemmengsels en
creëren van nestgelegenheden.
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Gedragscode Zon op Land
Onze werkwijze sluit aan bij de Gedragscode Zon
op Land van brancheorganisatie Holland Solar.
Hierin is vastgelegd dat een zonnepark moet
bijdragen aan het landschap en de ecologische
waarden in het gebied. In de praktijk betekent dit
dat minimaal 25% van zonnepark De Eendracht
(circa 10 hectare) onbedekt blijft. Bij de inrichting
willen we kijken hoe het zonnepark kan bijdragen
aan de versterking van de natuurwaarden binnen
de Ecologische verbindingszone (EVZ) en het
Natura-2000 gebied Oosterschelde. Voor een
eerste aanzet verwijzen wij naar het document
‘Landschappelijke versterking en verkenning
zonneveld De Eendracht’ van ecologisch
adviesbureau Eelerwoude.

Gemeentelijk beleid
Op 4 december 2019 is de ontwerp-visie Energie
en Ruimte besproken in de gemeenteraad van
Steenbergen. In de visie is aangegeven hoe de
gemeente tot 2030 stappen wil zetten om in 2040
energieneutraal te zijn. Naast beleidslijnen voor
duurzame energie is via landschapstypen ook
aangegeven of 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.

Locatie zonnepark De Eendracht
In de visie is ook een aantal specifieke locaties
voor zonneparken geselecteerd waarvan de
haalbaarheid kan worden onderzocht en de
planvorming kan worden opgepakt. Zonnepark
De Eendracht is hierin niet opgenomen. Gelet op
onze werkwijze en planlocatie heeft de
gemeenteraad bij de behandeling van de
ontwerp-visie Energie en Ruimte zich positief
uitgelaten over ons plan. Daarbij is het college van
B&W gevraagd om zonnepark De Eendracht als
geschikt initiatief nader te bekijken. Ook hebben
wij een zienswijze aanvullend op het beleid
ingediend. 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.

Contact
Hebt u een vraag, opmerking of suggestie voor
ons? Stuur dan gerust een e-mail naar
info@zonneparkeendracht.nl of neem telefonisch
contact op via 053 – 434 1200. U kunt vragen naar
Henk Schoonvelde, projectleider zonnepark De
Eendracht of Maureen Bekke, omgevingsmanager zonnepark De Eendracht. We horen
graag van u!

Pure Energie
Hengelosestraat 585
7521 AG Enschede
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www.zonneparkeendracht.nl
www.pure-energie.nl

