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Wie zijn wij?

Zon Op Alle Zaken

Maatschappelijk adviseur en ontwikkelaar in de 

energietransitie, uit Groningen

• Norbert Buiter: financieel en fiscaal specialist

• Hotze Hofstra: projectmanagement en beleid



Opzet van de bijeenkomst

• Welkom en introductie door Wim van Hooft

• Toelichting op programma (Hotze Hofstra en Norbert Buiter)

• Wat is al duidelijk?

• Wat wordt nog uitgewerkt?

• Discussie in twee groepjes:
• Landschap en inpassing
• Betrokkenheid omwonenden

• De volgende stap



Wat is al duidelijk en wat nog niet?

“We weten zelf best veel, maar 
hebben u nodig om er iets 

goeds van te maken”



Wat we al weten
• Plangebied

• Globale omvang zonnepark

• Wat landschappelijk van belang is. Bijvoorbeeld:
• open landschap

• onttrokken aan het zicht

• zorg voor ecologie en biodiversiteit

• cultuurhistorie 

• meervoudig ruimtegebruik

• We willen dit samen met de omgeving doen
• participeren: meedenken en/of meedoen



Plangebied

• ca. 18 hectare

• ongeveer 16-18 MWp

• 45.000-55.000 

zonnepanelen

• uit te werken in 

volgende stap



Documentnummer 1096981 
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Visie 
zonneparken in Cranendonck 2019- 2024

Datum: 17 december 2019

Beleid

• ruimtelijke ordening

• max. 83 ha tot 2024

• landschap

• participatie/omgeving

• proces

• financieel

• netcapaciteit

24 april 2019

InloopavondOntwikkelperspectief 
Buitengebied



Wat we nog moeten uitwerken

• Precieze omvang en opzet zonnepark

• Landschappelijk ontwerp en inpassingsmaatregelen

• Precieze kosten en opbrengsten

• Wijze van betrokkenheid omwonenden



Van idee naar zonnewei: 3 stappen

1. inventarisatie

2. uitwerking

3. aanvraag

• Wat zijn de ideeën, wensen, 

vragen en zorgen van de 

omgeving?

• Wat eist de gemeente voor het 

krijgen van de vergunning?

bouw en exploitatie



In gesprek over twee onderwerpen
1. Landschap, inpassing en ontwerp

2. Participatie: meedenken en/of meedoen

pauze

2 x 15 minuten gesprek



Inpassing en ontwerp
Presentatie en bespreking van verschillende mogelijkheden
• afstand tussen rijen zonnepanelen

• dichtheid binnengebied en randen variëren

• beplanting van de randen

• beplanting terrein onder en om de zonnepanelen

• bijvoorbeeld bessenteelt

• stimulering ecologie en biodiversiteit

financieel optimaal
(bijv. om door te verkopen)

landschappelijk optimaal
(om zelf of samen te exploiteren)



Financiële participatie

Klimaatakkoord en beleid gemeente: 50% lokale betrokkenheid

Hoe dan?

Er is heel veel mogelijk: 
van echt eigendom > investeren, risicodragen, profiteren
tot samen zonnepanelen inkopen

Individueel of collectief



Financiële participatie: opties
Tijdens de avond kwamen verschillende mogelijkheden langs:

• postcoderoos-project, zodat mensen zonder dak en/of geld ook mee 
kunnen doen met zonnepanelen in de Zonnewei

• meeliften op inkoop, lagere paneelprijs, met lokale installateur
• voor huishoudens, maar ook voor sportverenigingen, scholen, etc.

• mee-ontwikkelen, bijv. door de lokale energiecoöperatie
• gebiedsfonds, te vullen met financiële bijdrage van de Zonnewei
• financieel inleggen, rendement op investering

nader uit te werken in stap 2



Bijeenkomst in de kaasmakerij



Hoe verder?

1. inventarisatie

2. uitwerking

3. aanvraag

• opstellen eerste voorstel (‘onderbouwing’)
• overleg met de gemeente

• uitwerking principeverzoek, met betrokkenen
• gemeente akkoord?

• aanvragen vergunning
• vastleggen afspraken

bouw en exploitatie

januari

feb-maa

31 maa

subsidieaanvraag



Dank voor uw komst!


