Verslag startbijeenkomst direct omwonenden Zonnepark De lichtenberg
Datum: 9 september 2020
Locatie: online via Microsoft Teams
Aanwezige omwonenden: 9 aanwezig, 1 afmelding (vooraf 13 aanmeldingen)
Gespreksleider/moderator: Ingrid Pierik (Wonion)
Sprekers: Janine Kock (Wethouder Oude-IJsselstreek), Dennis Schuurman (Studio Nico Wissing) en Thijs Huls (Agem)

Voorafgaand
De startbijeenkomst van Zonnepark De Lichtenberg heeft gezien de situatie in Silvolde met betrekking tot het
coronavirus helaas niet plaats kunnen vinden bij ’t Molentje. Als initiatiefnemers hebben wij overwogen om uit te wijken
naar een andere locatie buiten Silvolde, maar uiteindelijk moeten besluiten dat wij het gezien de huidige situatie
onverantwoord vinden om fysiek bij elkaar te komen. Ondanks het feit dat onze nadrukkelijke voorkeur uitgaat naar een
fysieke bijeenkomst, hebben wij de eerste startbijeenkomst toch online moeten organiseren.
Op dinsdag 8 september is er een mailing uitgegaan naar alle direct omwonenden die zich hebben aangemeld voor de
startbijeenkomst, om hen te informeren over het wijzigen van een fysieke- naar een online bijeenkomst. Om er zeker van
te zijn dat deze mail goed is ontvangen en het iedereen zou lukken om ‘online’ te komen, heeft projectleider Thijs Huls
van Agem alle aanmeldingen proberen te bellen en de meesten telefonisch gesproken.
In deze gesprekken gaven enkele omwonenden aan teleurgesteld te zijn in het feit dat wij deze bijeenkomst toch online
door laten gaan. Wij begrijpen deze teleurstelling en hebben ook meermaals benadrukt dat de online variant ook zeker
niet onze voorkeur heeft. Een vervolgbijeenkomst hopen wij dan ook gewoon fysiek te kunnen organiseren.
Doel van de avond
Het voornaamste doel van de startbijeenkomst is het introduceren van het initiatief, het beantwoorden van vragen die
leven bij direct omwonenden en het ophalen van ideeën en wensen. Studio Nico Wissing zal naar aanleiding van deze
startbijeenkomst een concept van het Voorlopig Ontwerp gaan opstellen. Zodra deze gereed is volgt een terugkoppeling
naar u als direct omwonende van het initiatief.
Verloop van de startbijeenkomst
Ingrid Pierik heet de aanwezige direct omwonenden en vertegenwoordiger van het Silvolds Belang welkom namens
initiatiefnemer Wonion en licht toe waarom er is gekozen om de fysieke bijeenkomst om te zetten naar een online
bijeenkomst. Vervolgens licht zij enkele spelregels toe behorende bij een online bijeenkomst, zodat deze zo voorspoedig
mogelijk kan verlopen. Na een korte introductie van de aanwezigen geeft zij het woord aan Wethouder Janine Kock voor
een officieel openingswoord namens de Gemeente.
Thijs Huls van Agem deelt aansluitend aan het openingswoord de presentatie voor de startbijeenkomst met alle online
aanwezigen. Na een korte introductie over wie en wat Agem is, is het woord aan Dennis Schuurman. Dennis is tuin- en
landschapsontwerper bij Studio Nico Wissing en presenteert de eerste ideeën en schetsen die in het lange voortraject
van dit initiatief zijn gemaakt. Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat dit alleen nog maar ideeën zijn, niks staat vast
en de uiteindelijke landschappelijke inpassing zal binnen de businesscase van het project moeten passen. Een aantal
omwonenden heeft ter voorbereiding op de avond al een overzicht van aandachtspunten die zij belangrijk vinden in het
ontwerp en de organisatie van het project aangeleverd. Tijdens een volgende bijeenkomst volgt een terugkoppeling op
deze aandachtspunten, in hoeverre dat op dat moment mogelijk is. Overige input en vragen van aanwezige
omwonenden en het Silvolds Belang zijn verderop in het verslag terug te lezen.
Na afloop van de presentatie van Dennis Schuurman over de landschappelijke inpassing van het project volgt een korte
pauze van vijf minuten. Daarna wordt de bijeenkomst vervolgd met een presentatie over het participatieproces en hoe
omwonenden mede-eigenaar van het initiatief kunnen worden. Alle direct omwonenden hebben bij de uitnodiging per
brief een visualisatie ontvangen van het participatieproces met Agem. Aan de hand van deze visualisatie worden de
verschillende stappen in het proces toegelicht en wordt aangegeven dat het proces in zijn geheel minimaal 1,5 tot 2 jaar
tijd in beslag zal nemen. Mede-eigenaar worden van het project kan door lid te worden van een op te richten lokale
energiecoöperatie. Agem kan deze in eerste instantie oprichten, het liefst met een aantal direct omwonenden of andere
lokale betrokkenen die plaats willen nemen in het bestuur. Voor het verdienmodel wordt gebruik gemaakt van de
postcoderoosregeling, in het bijzonder het ‘Op-Rozen model’. Na het toelichten van het mede-eigenaar worden en het
‘Op-Rozen model’ wordt de presentatie afgesloten en nogmaals om vragen en input van de aanwezigen gevraagd.

Input
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Silvolds Belang: er is een actieve groep jeugd in Silvolde die graag een Pumptrack baan zou willen realiseren.
Wellicht liggen hier kansen om de koppeling naar de lokale jeugd te maken en dit mee te nemen in het
totaalplan. Anne Oostendorp komt graag in contact met studio Nico Wissing om kennis over pumptracks te
delen en de (on-)mogelijkheden voor een pumptrackbaan binnen het plan te onderzoeken.
Haag aan de Ulftseweg zijde (of rondom?) 1,8 meter hoog en dicht. Beuk i.p.v. meidoorn.
Als omwonenden wensen wij een minimale afstand tussen de erfscheiding en mogelijke wandelpaden in het
plan. In de eerste schets ligt een van de wandelpaden heel dicht langs percelen aan de Korenweg.
Bij voorkeur alleen toegang voor educatieve doeleinden (bijv. Isala, imker, etc.)
Scholen betrekken voor het onderhoud (bijv. maatschappelijke stage)
Hekwerk/poort met een tijdslot.
Omwonenden wensen zekerheid over 25 jaar zonnepark en geen tussentijdse verkoop van het park.
Denk ook aan de invloed op de flora en fauna in de omgeving van het zonnepark.
Denk ook eens aan een lugubere naam als de ‘Galgenberg’ voor het zonnepark.

Vragen
1.

Hebben alleen direct omwonenden inspraak tijdens het participatieproces of is dat een breder publiek uit de
gemeente? Worden wij als direct omwonenden niet belast met initiatieven elders uit de gemeente?

Reactie: Het participatieproces is ingedeeld in stappen, waarin we in eerste instantie gaan werken aan het opstellen van
een Voorlopig Ontwerp met een beperkte groep van direct omwonenden en belanghebbenden (Stap 2). Zodra dit
Voorlopig Ontwerp er is en de plannen wat concreter zijn, gaan we verder de buurt in (Stap 3) om te werken aan een
Definitief Ontwerp voor de vergunningsaanvraag. Direct omwonenden blijven gedurende het proces betrokken en
kunnen dus ook input blijven aanleveren op suggesties voor wijzigingen in het ontwerp. Op deze wijze probeert de
initiatiefnemer tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen.
Neem als voorbeeld de verkenning naar de (on-)mogelijkheden voor het inpassen van een pumptrackbaan in het plan.
Als direct omwonenden aangeven dat dit zeer onwenselijk is zal de initiatiefnemer dit standpunt zwaar laten wegen in de
afweging om dit initiatief onderdeel te laten zijn van het plan.
2.

Kan ik ook meedoen als ik al zelfvoorzienend ben met zonnepanelen op mijn eigen dak?

Reactie: Binnen de huidige postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) kunt u helaas niet meedoen als lid van de
coöperatie. Wel kunt u investeren in het project door mee te doen aan de crowdfunding. De contouren van de nieuwe
Postcoderoossubsidieregeling zijn bekend en binnen deze nieuwe regeling zou u wel mee kunnen doen als lid van de
coöperatie. De nieuwe regeling zou namelijk niet meer gekoppeld zijn aan uw eigen energierekening, waardoor ook
eigenaren van zonnepanelen die zelfvoorzienend zijn kunnen deelnemen. De nieuwe regeling zal in principe in 2021
ingaan, maar dit is nog niet met zekerheid te zeggen.
3.

Gaat het eigendom van de gronden van Wonion en de Gemeente na 25 jaar over naar de coöperatie?

Reactie: Nee, Wonion en de Gemeente stellen hun gronden voor 25 jaar ter beschikking aan de coöperatie en dit wordt
vastgelegd in een zogenaamd Opstalrecht welke bij de notaris wordt gevestigd.
4.

Is er al iets meer bekend over de technische specificaties van het initiatief (aantal zonnepanelen, vermogen,
etc.)?

Reactie Agem: Het plangebied bedraagt in totaal ongeveer 3 hectare. In de eerste schetsen die zijn gemaakt om de
haalbaarheid van het plan te toetsen is uitgegaan van ca. 4.500 – 5.000 zonnepanelen. Het vermogen van het
zonnepark komt daarmee op ongeveer 1,5 MWp (=1.500 kWp) en dit zou voldoende Achterhoekse groene stroom
opleveren voor zo’n 500 huishoudens.
5.

Wie doet het onderhoud en is daar jaarlijks budget voor?

Reactie: In de businesscase wordt jaarlijks budget gereserveerd voor onderhoud aan het zonnepark. Wie het onderhoud
gaat doen (zowel groen-, als technisch onderhoud) staat nog niet vast. Bij voorkeur worden dit zoveel als mogelijk lokale
Achterhoekse partijen. Daarnaast willen wij onderzoeken of eenzelfde constructie als bij Zonnepark de Kwekerij in
Hengelo (Gld.) mogelijk is. Hier is een stichting actief die jaarlijks budget ontvangt voor het onderhoud en dit laat
uitvoeren door lokale verenigingen en scholen. Zo raken zij niet alleen betrokken bij de Achterhoekse energietransitie,
maar kunnen zij ook nog eens meedelen in de opbrengsten.

6.

Wie houdt toezicht en welke instantie kunnen we hierop aanspreken?

Reactie: Dat is op dit moment nog niet bekend. Onder vraag 5 wordt gesproken over een mogelijke stichting die hier iets
in kan gaan betekenen, maar dit kan ook Silvolds Belang zijn of een groep omwonenden die samen de toegang beheren.
Kortom, daar moeten we nog over in gesprek.
7.

Waar kan men parkeren bij (educatieve) bezoeken aan het zonnepark? Wordt er rekening mee gehouden dat er
geen parkeerproblemen in de buurt ontstaan?

Reactie: Dit is een goede vraag die nog nadere uitwerking vereist. In een volgende bijeenkomst hopen wij hierop terug te
komen.
8.

Hoeveel ingangen komen er?

Reactie: In de schets die er is (gemaakt in 2018) is een aantal opties voor ingangen opgenomen. Hoeveel er komen en
waar deze precies komen zal in een volgend ontwerp duidelijker worden, waarna wij graag input van u als direct
omwonenden ontvangen.

Vervolg
Voorafgaand en tijdens de startbijeenkomst is verschillende input aangeleverd en zijn vragen gesteld door omwonenden
zoals hierboven aangegeven. Studio Nico Wissing gaat nu aan de slag met het opstellen van een concept Voorlopig
Ontwerp dat wij binnen een aantal weken aan de direct omwonenden hopen terug te kunnen koppelen. Indien de
omstandigheden het toelaten wordt dit bij voorkeur tijdens een fysieke bijeenkomst gedaan. Agem heeft de vraag
neergelegd of er op dit moment al geïnteresseerden zijn om een bijdrage te leveren binnen het coöperatie bestuur.
Indien de aanwezigen tijdens de startbijeenkomst of andere direct omwonenden en/of belanghebbenden nog met vragen
zitten of input willen aanleveren horen wij dat graag. Dit kan via het contactformulier op de projectwebsite
www.agem.nl/delichtenberg, een mail aan delichtenberg@agem.nl of door te bellen met Agem via 0314 – 820 388.

