
VERSLAG Zonneweide A28 Assen-West – coöperatie GOED 

 
13 aanwezigen 
 
Tweede informatiebijeenkomst A28 Assen-West 
Op 2 maart organiseerden we een tweede bijeenkomst voor omgeving en belangstellenden. De eerste 
bijeenkomst was bredere opgezet, en deze tweede bijeenkomst richtte zich vooral op de stand van zaken van 
het ontwerp voor landschap en ecologie.  
 
Inleiding 
Hotze Hofstra van coöperatie GOED licht kort de voorgeschiedenis toe en gaat in op de hoofdlijnen van het 
landschappelijk ontwerp. Zie hiervoor ook de bijgesloten powerpoint-presentatie. De suggesties uit de eerdere 
bijeenkomst zijn verwerkt in hert concept-ontwerp. Dat wordt nu nog met de gemeente besproken. Hierbij is 
voor van belang dat gezamenlijke afspraken worden gemaakt over het beheer van de berm (gemeente) en het 
terrein (GOED). 
 
Ecologie, groen en biodiversiteit 
Remi van Beekum is door de initiatiefnemers in de hand genomen is om het ecologische aspect uit te werken. 
Dit aspect is erg belangrijk in het ontwerp van het zonnepark. De mensen die we gesprekken hebben, geven 
aan graag de groene uitstraling van het gebiedje te willen behouden en waar mogelijk te versterken, zonder 
lelijke hekken of aarden wal. Ook coöperatie GOED wil met deze kleine zonneweide laten zien hoe ecologie en 
biodiversiteit met het ontwerp kunnen worden gestimuleerd. Zie voor de details de afbeeldingen in de 
presentatie. 
 
Gesprek en gedachtewisseling 
De aanwezigen kunnen instemmen met de ontwerpideeën. De opzet krijgt een compliment voor de groene 
uitwerking en aandacht voor ecologie. Coöperatie GOED gaat verder in overleg met de gemeente voor de 
finishing touch. 
 
Hierna wordt verder gepraat over de opzet van het project. Twee aanwezigen van Duurzaam Kloosterveen 
willen iets meer weten van de opzet die de initiatiefnemer voor ogen heeft; is coöperatie GOED wel echt een 
coöperatie en zit er toch niet ergens een verdienmodel in? Hotze Hofstra geeft aan dat coöperatie GOED een 
echte energiecoöperatie is met bijna 200 leden, en heeft zich aangemeld om lid te worden van de Drentse KEI. 
Zon Op Alle zaken BV is het maatschappelijk adviesbureau van de initiatiefnemers van coöperatie GOED, dat 
zijn geld verdient met adviezen aan overheden, maatschappelijke organisaties en mkb-bedrijven. Op de 
website www.cooperatiegoed.nl staat de verhouding tussen het adviesbureau en de coöperatie exact 
beschreven. De inzet van de bestuursleden voor coöperatie GOED is geheel onbezoldigd. 
 
Een aanwezige van Duurzaam Kloosterveen vraagt nog wat de gemeente Assen doet zonnepanelen op daken 
verder te stimuleren. Hij oppert dat zo’n lokale zonneweide ook als inspiratiebron voor de omgeving kan 
dienen om zelf meer te gaan verduurzamen. De medewerker van de gemeente Assen die ook aanwezig is, 
bevestigt dit en zegt dat de gemeente werkt aan stimulering van meer zonnepanelen op daken. 
 
 
 
Vervolg 
Op basis van alle input werkt coöperatie GOED het ontwerp verder uit en maakt de vergunningaanvraag af. 
Deze wordt dit voorjaar bij de gemeente ingediend. Nadat de gemeenteraad de ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ heeft afgegeven, wordt het gehele plan ter inzage gelegd, en kunnen mensen eventueel een 
zienswijze indienen. Alle betrokkenen worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.  
 

Overleg:  Tweede informatiebijeenkomst landschap en ecologie 
Datum:  2 maart 2022 
Tijd: 20.00 - 21.00 uur 
Locatie: Online, Zoom  

 
 

http://www.cooperatiegoed.nl/


Mochten er tussendoor vragen op opmerkingen zijn, dan is coöperatie GOED altijd bereikbaar voor overleg of 
toelichting. Hotze Hofstra bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst. 
 
Meer info op: 
www.cooperatiegoed.nl of via Musetta Blaauw (06-54903038, contact@cooperatiegoed.nl), Hotze Hofstra (06-
46377544). 
 
Bijlage: powerpointpresenatie 
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