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Uitnodiging 

• Woensdag eind van de dag 20.04.2021 via secretariaat 

ontvangen.  

• Link vergaderomgeving wordt nog toegestuurd.  

• Onderwerp: bespreken intentieovereenkomst zonneweide 

tussen gemeente en Provincie NH.  

•  Doel van de bijeenkomst conform agenda: meer informatie 

verkrijgen over draagvlak, procesparticipatie en eigenaarschap 

• Je wordt gevraagd om “een bijdrage te leveren”. M.a.w. je wordt 

gevraagd om zelf een verhaal te houden bij de gemeente.  

Advies:  

• benadruk dat het om een gezamenlijk verhaal gaat en spreek af 

om dit dan ook gezamenlijk te doen. 

• Bespreek wat de gezamenlijke boodschap aan de raad is.  

 

Aandachtspunten: 

Constateer beweging en onderzoek in het gebied, bij de raad 

heel goed dat er belangstelling is, dat er over wordt nagedacht hoe 

deze zonneweide gerealiseerd kan worden. Alle ideeën zijn welkom om 

beeld te krijgen welke wensen er liggen. Concept intentieovereenkomst 

biedt ruimte hiervoor.  

 

Provinciale grond, PNH is grondeigenaar.  

PNH is voornemens de grond in erfpacht uit te geven: daar komen dus 

opbrengsten uit voort. De provincie haalt momenteel ook 

erfpachtopbrengsten uit agrarisch gebruik op uit deze gronden. Er is 

geen besluit van GS om er geen opbrengsten uit te halen of te 

verkopen.  

 

 

 

Doel grond inzetten voor opwekking duurzame energie,  
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nevendoelen zijn prima mits deze uit kunnen uit de businesscase van 

de marktpartij. Zit ook zo in de concept intentieovereenkomst. En de 

omgeving bij inrichting betrekken, belangrijk punt, zit er ook in.  

Vergeet niet dat aansluiting – de nog te trekken kabels - kostbaar is en 

dat SDE subsidie afneemt.  

 

Omgeving meepraten en meeprofiteren  

Ja en dat staat ook in de concept intentieovereenkomst. De vorm is een 

zaak die de marktpartij met de omgeving afspreekt.  

 

Wees realistisch, Grondgebruik niet oneindig 

• Niet alles kan op de 100 plus hectare. Open staan voor meer 

dan 1 functie – schone energie opwekken – op het terrein ja. 

Wees wel realistisch wat er kan naast de zonnepanelen.  

• Wie maakt en wie beheert is een belangrijke vraag die dan ook 

beantwoord moet worden.  

• 66 hectare netto paneel betekent dat een groot deel van het 

terrein nodig is. 66 is niet heilig, dat is het plafond. Zo staat het 

ook in de concept intentieovereenkomst. Een marktpartij heeft 

wel opbrengst uit de panelen nodig om de businesscase rond te 

krijgen. 

Advies: heel goed dat er belangstelling is, dat er over wordt nagedacht 

hoe deze zonneweide gerealiseerd kan worden. Alle ideeën zijn welkom 

om beeld te krijgen welke wensen er liggen. We moeten er met z’n allen 

voor waken dat niet onbedoeld het beeld ontstaat dat alles kan op het 

terrein. Er moeten keuzes gemaakt worden.  

 

Marktpartij een energie coöperatie 

Natuurlijk kan dat als die coöperatie in staat is om de businesscase 

rond te krijgen. Een coöperatie kan en mag op de tender, de 

aanbesteding, inschrijven net als alle andere partijen die belangstelling 

hebben. Een voorkeurspositie kan niet gegeven worden.   

 

Zelf doen als gemeente 

Natuurlijk kan dat als je de businesscase rond krijgt en voldoet aan de 

criteria die in de aanbesteding worden meegegeven. Dan ding je mee 

net als iedere andere partij. GS heeft geen voorkeur uitgesproken op 

voorhand voor een vorm of partij, dat is ook niet aan de provincie.  

 

 

 

 




