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Agenda
• Inleiding: wie zijn wij?

• Opzet zonneweide A28

• Proces vergunningaanvraag

• Participatie

• Ontwerp

• Planning

• Vragen en afronding



Wat is onze missie?
Wij werken aan een lokaal gedragen energietransitie, 
door opbrengsten van energieprojecten in te zetten 
voor maatschappelijke doelen in de buurt.

Dit doen wij door:
• daken die nog niet benut worden voor zonne-

energie, in te zetten voor de energietransitie, 
zodat minder energie-opwek op land nodig is

• de energieprojecten in handen leggen van lokale 
collectieven, zodat zij duurzame energie 
produceren, en de opbrengst ervan kunnen 
inzetten voor hun eigen maatschappelijke doelen



Wie zijn wij en wat is 
coöperatie GOED?
• Maatschappelijke onderneming 

Zon Op Alle Zaken BV
• Begeleidt scholen, energiecoöperaties, MKB’ers en 

overheden bij energieprojecten en -beleid.

• Energiecoöperatie
Coöperatie GOED
• Energiecoöperatie met missie om energieprojecten 

in te zetten om o.a. armoede te verlichten. 
• Genomineerd voor de 

Energieprijs Duurzame Dinsdag 2022



GOED-projecten
• Landgoed Nienoord
• Patrimonium: Schoolholm
• Lentis: Hereweg
• EventBar Lichtenvoorde
• Loods/paardenstal Sappemeer
• Loods Hilaard



Zonneweide Assen-West
• De uitgangspunten voor de zonneweide:

• Afrit A28 is een ‘geschikte locatie’

(beleidskader gemeente Assen)

• Ca 1,6 MWp = 3500-4000 zonnepanelen

• Aandacht voor inpassing en inspraak

• Biodiversiteit verbetert

• Omgeving doet mee

• Opbrengsten verlichten armoede in Assen: GOEDgeld

• Zon Op Alle Zaken BV ontwikkelt de zonneweide voor 
coöperatie GOED
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Vergunningaanvraag
• Ontwerp samen met omgeving: meerdere bijeenkomsten
• Toets door gemeente en provincie op inpassing en vereisten
• Participatieplan: 100% lokaal eigendom
• Archeologie
• Ecologie
• Ruimtelijke onderbouwing: toelichting overige aspecten in beleid



omwonenden

acceptatiegebied

zonneweide

participatiegebied

Procesparticipatie
• Zie participatieplan 

(proces en financieel)
• Omgeving is nauw 

betrokken
• 100% lokaal eigendom via 

coöperatie GOED, 
opbrengsten ten goede van 
energie-armoede en lokale 
maatschappelijke doelen



3x (4x?) lokaal
• Lokaal opwekken
• Opbrengsten lokaal inzetten
• Zeggenschap bij lokale leden 
• Lokaal afzetten: in gesprek met Van der Valk 

over directe stroomafname (nog onzeker)



100 leden in Assen 
en omgeving

Ca. 300-350 huishoudens in Assen
€10 per maand, 15 jaar lang

GOEDgeld

Hoe worden de 
opbrengsten verdeeld?



Ontwerp zonneweide
1. Toegang met afsluitbaar hek en 

locatie inkoopstation en trafo
(netaansluiting)

2. Groene afrastering met 
struweelhaag, ca. 3m breed

3. Kabelgoot ingraven t.b.v. AC-
bekabeling, uitlijning rand 
zonneweide

4. Bosrand met startpunt excursies
5. Tweede toegang met afsluitbaar 

hek
6. Zonnepanelen



Afstanden en maten

Voorlopige maten hoogte Balkenweg: 1,16 - 2,20, 10࿀

• Afstand tussen panelenrijen >3m
• Ruimte tussen zonnepanelen in een rij (1-3cm)
• Voldoende inval zonlicht en hemelwater, ook onder de zonnepanelen
• Ruimte voor bloei grassen en bloemen tot 75cm hoogte



Inheems bloemenmengsel



Hekwerk
○ dubbel staafmat
○ donkergroen
○ max. 1.80m hoog
○ deels begroeid met 

struweelhaag
○ eis verzekeraar

Struweelhaag
○ 3m breed, 2-3m hoog
○ inheemse soorten
○ passend bij eswallandschap
○ hekwerk onzichtbaar
○ Planten in vroeg stadium





Planning
• Uitwerking van ontwerp op basis van inbreng en suggesties mei-dec 2021

• Visie op ecologie en groen verwerken in ontwerp
• Ontwerp gepubliceerd op de website

• Aanvragen omgevingsvergunning bij de gemeente Q2 2022
• onderzoek archeologie, watertoets, stikstof-berekening
• participatieplan

• Terinzagelegging: tweede informatiebijeenkomst indien gewenst Q3 2022
• Verlening vergunning en aanvraag SCE-subsidie Q4 2022
• Uitvoering 2023



Informatie
• Updates via mail, socials en nieuwsbrief
• Voortgang volgen via www.cooperatiegoed.nl
• Eventueel laatste bijeenkomst bij terinzagelegging vergunning

• Contact: hotze@cooperatiegoed.nl of musetta@cooperatiegoed.nl

http://www.cooperatiegoed.nl/
mailto:hotze@cooperatiegoed.nl
mailto:musetta@cooperatiegoed.nl

