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Eerste bijeenkomst acceptatie- en participatiegebied Zonneweide A28 Assen-West 
Het acceptatiegebied betreft de huishoudens, bedrijven en organisaties die niet tot de omwonenden 
behoren, maar wel een link met het project hebben. Bijvoorbeeld omdat men in de omgeving 
gevestigd is, of een belang van een organisatie vertegenwoordigt dat raakt aan het project. 
Daarnaast is de Omgevingsraad uitgenodigd. 
Dit is een orgaan van betrokken inwoners dat 
door de gemeente ingesteld is om mee te 
denken over de opzet van 
zonneparkprojecten. 
 
We maken hierbij een onderscheid tussen de 
omwonenden en de andere betrokkenen. 
Met de omwonenden (vijf bedrijven die 
direct zicht op het project hebben) is eerder 
al kennisgemaakt en overlegd. Doel van deze 
bijeenkomst is om input op te halen voor het 
ontwerp, zodanig dat aan zoveel mogelijk wensen tegemoet kan worden gekomen, binnen de 
beleidsmatige (wat mag er wel en niet) en financiële (is het project financieel haalbaar) kaders van het 
project. 
 
1. Inleiding 
Musetta Blaauw licht namens coöperatie GOED de opzet van de zonneweide toe. De coöperatie 
heeft als doel de zonneweide te ontwikkelen waarbij de opbrengsten ingezet zullen worden om 
mensen die niet de middelen of mogelijkheden hebben om hun energielasten te verlagen met 
verduurzaming te ondersteunen met GOEDgeld. Op deze manier wil de coöperatie bijdragen aan de 
verlichting van energiearmoede in de omgeving. Deze opzet past de coöperatie toe op meerdere 
projecten in de regio. 
 
Hotze Hofstra licht de ruimtelijke opzet toe, zoals de locatie en begrenzing van het plangebied, de 
beoogde omvang etc. Er is nog geen ontwerp gemaakt. Er is nu alleen een technische schets 
gemaakt om te berekenen hoeveel zonnepanelen op het terrein zouden passen. Uitgangspunten zijn 
dat de bestaande begroeiing behouden blijft, en dat het ontwerp moet bijdragen aan de verbetering 
van de ecologie en biodiversiteit van het terrein ten opzichte van de huidige situatie.  
 
2. Breakout: lokaal eigendom en verdelen van de opbrengsten 
Musetta legt uit dat de zonneweide 100% lokaal eigendom wordt, en dat de opbrengsten ten goede 
komen aan huishoudens in de omgeving. Deelnemers in de breakout rooms vinden de opzet van het 
energieproject vernieuwend en staan positief tegenover de missie en beoogde opzet. De 
vernieuwende opzet roept wel “check”-vragen op bij verschillende deelnemers in het gesprek. Zo 
wordt er gevraagd waar de addertjes onder het gras zitten, welke risico’s er zijn rondom toekomstige 
revenuen en of de donatie van het GOEDgeld gegarandeerd wordt.  
 
Musetta vertelt hoe de opbrengsten worden berekend en welke risicomarges aangehouden worden 
om ervoor te zorgen dat waargemaakt wordt wat beloofd wordt. Dit is heel belangrijk, omdat de 
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doelgroep van het GOEDgeld genoeg teleurstelling te verwerken krijgt en het vertrouwen behouden 
een groot goed is. Daarnaast wordt ook gevraagd hoe het GOEDgeld bij de juiste doelgroep terecht 
zal gaan komen. Musetta vertelt dat daarvoor nog een belangrijke stap gezet moet worden: de 
aanpassing van de Participatiewet van de gemeente Assen. Als deze aanpassing niet plaatsvindt, 
zullen de ontvangers van het GOEDgeld gekort worden op hun uitkering, als ze die ontvangen, 
waardoor het per saldo geen voordeel voor hen oplevert. Er is constructief overleg met de gemeente 
om dit voor de start van het project gerealiseerd te hebben, maar het volgende 
college/gemeenteraad zal daarover moeten besluiten. Als dat geregeld is, zal coöperatie GOED in 
overleg treden met instanties die werken met deze doelgroep. Denk aan de Voedselbank, Humanitas 
en andere instanties. De coöperatie gaat nadrukkelijk geen inkomens checken, maar gaat uit van 
vertrouwen en de samenwerking met de instanties die weten wie deze bijdrage goed kunnen 
gebruiken.  
 
Er wordt nog benadrukt dat transparantie belangrijk is. Kritische vragen over of de coöperatie 
daadwerkelijk altruïstisch is én blijft, worden gesteld. Dit beaamt Musetta: de coöperatie is er om de 
opbrengsten eerlijk te verdelen, en dit wordt in de statuten vastgelegd. Er zal dus geen duur betaald 
bestuur of directeur komen, of de inkomsten afgeroomd worden en weggesluisd. Zon Op Alle Zaken 
BV doet voor een maatschappelijk verantwoord tarief de projectontwikkeling en draagt de risico’s 
van projecten die niet in uitvoering komen. Alle exploitatie-inkomsten blijven in de coöperatie en 
worden, na aftrek van de instandhoudingskosten van de zonnestroominstallaties, uitgedeeld als 
GOEDgeld.  

 
 
3. Breakout: ontwerp en ecologie 
In deze sessie lichten Remi van Beekum en Hotze Hofstra de uitgangspunten voor het ontwerp toe. 
Naast energie-opwek, is de inrichting van het terrein erop gericht de biodiversiteit te verhogen. Ook 
zijn er nog mogelijkheden in het ontwerp rekening te houden met wensen met betrekking tot het 
aanzicht. Er wordt van gedachten gewisseld over de verschillende wensen en mogelijkheden. Er is 
ruimte nodig voor ongeveer 4000 zonnepanelen. Dat laat ruimte voor groene stroken tussen en 
rondom de rijen met panelen. De algemene wens is dat de randen zo ingericht worden dat het 
groene karakter versterkt wordt. Een groot hekwerk zonder begroeiing heeft dan niet de voorkeur. Er 
wordt gekeken naar mogelijkheden om de afrastering slim te combineren met de sloot (zodat deze 
lager kan zijn), en de rand zo breed en groen mogelijk te maken. Van belang is dat het afrastering 
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aan de eisen van de verzekeraar voldoet. De deskundige van de gemeente heeft hiervan diverse 
voorbeelden, evenals Remi van Beekum. Hotze en Remi gaan aan de slag met de suggesties en 
zullen de ontwerpideeën op de website zetten. Wellicht volgt er een volgende bijeenkomst, als daar 
belangstelling voor is. 

 
 
4. Plenaire terugkoppeling, vragen en opmerkingen 

1. Hoe kan een zonneweide de biodiversiteit verbeteren? 
Dat hangt vooral af van de uitgangssituatie van de grond. In een natuurgebied is het niet 
waarschijnlijk dat een zonneweide de biodiversiteit verhoogt. Maar als een zonneweide wordt 
aangelegd op bijvoorbeeld landbouwgrond, kan de biodiversiteit vergroot worden, mits 
hiervoor aandacht is in het ontwerp. Verbetering van de biodiversiteit hangt dus af van de 
uitgangssituatie van de grond en van de manier van inrichten en beheren van een 
zonneweide.  
 

2. Hoe zit het met de berm en afwateringssloot rondom de beoogde zonneweide? 
De berm is van de gemeente. In de planvorming wordt dit als geheel bekeken, zodat er 
bijvoorbeeld niet verschillende plantenmengsels ingezaaid worden die niet bij elkaar passen. 

 
3. Waarom zijn er niet meer van dit soort maatschappelijke energieprojecten? 

Het is een keuze van de ontwikkelaar of grondeigenaar waar de opbrengsten van een 
energieproject heen gaan. Coöperatie GOED kiest ervoor om de opbrengsten 
maatschappelijk in te zetten. We willen graag meer van dit soort projecten ontwikkelen! 
 

4. Worden de leden jaarlijks geïnformeerd over de financiën? 
Ja, er is een financieel jaarverslag en een ALV, waarin dit aan de orde komt. 
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5. Planning en vervolg 
Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. De vergunning moet nog worden aangevraagd. 
Streven is dat begin 2022 te doen. Dat duurt dan minimaal een half jaar. Voorafgaand wordt eerst 
verder overlegd met de omgeving.  
 

• Bredere vervolgbijeenkomst: nader te bepalen, eind 2021 of begin 2022 
• Start vergunningstraject: begin 2022 
• Verlening vergunning: half 2022 
• Start bouw: 2023 

 
Meer info op: 
www.cooperatiegoed.nl of via Musetta Blaauw (06-54903038, contact@cooperatiegoed.nl)  

 


