26 november 2020

Werkwijze werkgroep Zonnepark Bijvanck
Doelen van de werkgroep
1. Zorgen voor directe betrokkenheid van de omgeving bij de planvorming voor het zonnepark
waardoor de omgeving ook grip houdt op deze verandering in de eigen leefomgeving.
2. Ophalen en registreren welke gedachten, ideeën, vragen en mogelijk zorgen er leven in de
omgeving met betrekking tot het zonnepark.
3. In de planvorming zoveel als mogelijk rekening houden met de punten genoemd onder 2.
4. De omgeving inzicht geven in wat er bij komt kijken om een dergelijk zonnepark te realiseren
en wat de (on)mogelijkheden zijn.

Bespreekpunten in de werkgroep
•

•

•
•
•

•

Concrete vormgeving van het zonnepark:
- Landschappelijke inpassing.
- Maatregelen ter behoud of versterking van ecologische waarden.
- Inrichting van het terrein.
- Hinderbeperking.
Concretiseren van financiële participatie:
- Inrichting van financiële participatie via de coöperatie.
- Inrichten van het omgevingsfonds.
Bespreken van nut en noodzaak van duurzame energie in het algemeen en grondgebonden
zonneparken in het bijzonder.
Adviezen aan Pure Energie (en energiecoöperatie) met betrekking tot communicatie naar
bredere omgeving van beoogde zonnepark.
Advies voor betrekken van de omgeving in de periode tussen start ruimtelijke procedure en
(eventuele) realisatie van het zonnepark. Denk aan het voortzetten van de werkgroep om zo
op gestructureerde basis overleg te hebben tussen initiatiefnemer(s) en een afspiegeling van
de omgeving, ook als het zonnepark is gerealiseerd.
Ideeën voor betrekken van omgeving tijdens de exploitatiefase, zoals het organiseren van
excursies of open dagen.

Bovenstaande is geen uitputtende lijst, maar geeft een indicatie waarover de werkgroep kan spreken.
Tijdens bijvoorbeeld de eerste bijeenkomst van de werkgroep kan worden geïnventariseerd of er
andere onderwerpen zijn die de werkgroepleden willen bespreken.

Kaders en uitgangspunten werkgroep
Vooraf: ten tijde van het opstellen van deze werkwijze, was Pure Energie de initiatiefnemer van het
zonnepark. Wel is er de mogelijkheid voor de omgeving om mede-initiatiefnemer te worden, via een
energiecoöperatie. Als het tot een samenwerking tussen Pure Energie en een coöperatie komt, gelden
onderstaande principes ook onverkort voor de energiecoöperatie.
•

Pure Energie (PE) is zo open mogelijk met het delen van informatie, rekening houdend met
privacy- en bedrijfsgevoelige informatie. Als PE bepaalde informatie niet kan delen vanwege
bijvoorbeeld privacy, licht PE dat zo veel mogelijk toe.

•

De werkgroep bepaalt aan het eind van elke vergadering of een nieuwe vergadering gewenst
is en zo ja, wanneer en over welke onderwerpen.

•

PE neemt de inbreng van de omgeving serieus en doet er veel aan om deze inbreng in het
plan een plek te geven. Indien dit niet mogelijk is, licht PE zo uitgebreid mogelijk toe waarom
dat niet kan.
De uiteindelijke beslissing of iets onderdeel van het plan wordt, ligt bij PE: het bedrijf moet
namelijk de investeringen doen in het uiteindelijke zonnepark en is er verantwoordelijk voor
dat het zonnepark voldoet aan wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid en overige eisen
en normen.

•

Het is formeel, maar om duidelijkheid te scheppen: de werkgroep heeft geen juridische
status, het is een particulier initiatief. Er is geen democratische legitimatie, aangezien
deelnemers niet worden verkozen via formele verkiezingen en daarom geen representatieve
vertegenwoordiging van de omgeving zijn in juridische zin.

•

Van elke bijeenkomst van de werkgroep wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt
gedeeld via de nieuwsbrief van Zonnepark Bijvanck en geplaatst op de website van
Zonnepark Bijvanck. Zo kunnen ook inwoners en maatschappelijke organisaties die niet actief
meedoen in de werkgroep het proces actief volgen.

•

PE zorgt ervoor dat dit verslag wordt gemaakt, dat het ter goedkeuring wordt gedeeld met
de werkgroepleden en dat het verslag vervolgens wordt verspreid.

•

Inwoners en maatschappelijke organisaties die niet meedoen in de werkgroep, kunnen
vragen stellen, opmerkingen maken of suggesties doen via info@zonneparkbijvanck.nl. De
werkgroep zal hierop gezamenlijk een antwoord formuleren.

•

Er kunnen meningsverschillen ontstaan tussen PE enerzijds en bijvoorbeeld omwonenden
anderzijds. Daar is uiteraard ruimte voor in de werkgroep. Deze met elkaar delen is juist
onderdeel van het proces. Maar er is een duidelijke vuistregel voor de omgang met elkaar:
hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Dat betekent dat inhoudelijke discussies scherp
kunnen en mogen zijn, maar dat dit niet resulteert in persoonlijke aanvallen.

