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 Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten,

Met dit bericht en de bijlagen informeren wij u over het solarplan zoals dat als alternatief voor de windplannen in de Veenkoloniën
 door ons als ondernemers is opgesteld.

Gaarne verwijzen wij u naar het solarplan en de begeleidende brief, welke als bijlagen aan dit bericht zijn toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Tjipke Paas

-       Solargroep Zonkolonien
-       Bestuurslid Ondernemervereniging Buinermond
-       Lid Vereninging van bedrijven in de Kanaalstreek

Directeur / Eigenaar
Cloudteq Online Werken BV

T +31(0)50 2030444   |   M +31(0)6 22691819   |   E  tjipke.paas@cloudteq.nl   |  W   www.cloudteq.nl

The information transmitted is intended only for the person(s) or entity to which it is addressed and may contain confidential  and/or
 privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by
 persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the
 material from any computer.
Please consider the environment before printing this e-mail.

mailto:TPaas@cloudteq.nl
mailto:TPaas@cloudteq.nl
mailto:Post@drenthe.nl
mailto:aizebouma@aizebouma.nl
mailto:info@cytoflame.com
mailto:info@nieboeradvies.nl
mailto:mvdl@fransnooren.nl
mailto:rieksmarinke@planet.nl
mailto:tjipke.paas@cloudteq.nl
http://www.cloudteq.nl/



 


 


 


 


 


 


 


 


 


Stadskanaal, 01-02-2016 


 


 


Geachte heer Tichelaar, voorzitter van Provinciale Staten, 


Geachte leden van Provinciale Staten, 


Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten, 


  


Bijgaand doen wij u namens de Solar Groep Veenkoloniën van de Ondernemersvereniging Buinermond en de 


Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK), een korte presentatie toekomen van het Solar Park 


Veenkoloniën zoals dat door ons is geïnitieerd als een meer dan volwaardig alternatief voor de voorgenomen 


mega windparken in ons gebied. 


  


Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de lobby en de keuze voor wind als duurzame energievorm al rond 


de eeuwwisseling haar aanvang heeft genomen in een periode waarin er geen andere, volwaardige duurzame 


energievormen bestonden. Inmiddels heeft de stand der techniek zich de laatste jaren in een zodanig snel 


tempo ontwikkeld dat zon qua energieopbrengst alsmede prijstechnisch nu al nagenoeg concurrerend is met 


windturbines. Dat zal zeker het geval zijn op het moment van eventuele realisering van de voorgenomen 


windturbines in de Veenkoloniën.  


 


Het behoeft geen betoog dat ‘zon’ niet de aanzienlijke nevenschade doet ontstaan zoals die bekend is van 


windparken, zeker met molens van 200 meter hoogte. Bovenal kan solar in tegenstelling tot wind wel rekenen 


op brede steun van de bevolking. Wij verwijzen daarvoor naar het  draagvlakonderzoek van de drie betrokken 


gemeenten, de bevindingen van de gebiedscoördinator en het zonnepark van de firma Piel in 2e Exloërmond 


(waartegen geen enkel bezwaar is ontvangen en dat inmiddels is gerealiseerd). Van belang is verder dat ons 


plan ook in de termijn tot 2020 realiseerbaar is, het daarnaast een exit biedt voor de windboeren en 


eenvoudig tot meer MW’s is uit te breiden. 


  


Over enkele weken komen wij met ons geheel uitgewerkt en door deskundige en onafhankelijke specialisten 


doorgerekend Solarplan, waarop ook de o.a. door landbouwers beschikbaar te stellen percelen zijn 


aangegeven. Wij zullen u dan benaderen voor een interactieve presentatie. 


  


 


 







 


 


 


 


Juist vanwege deze ontwikkelingen roepen wij u ook langs deze weg op tot een Time Out, om enerzijds de 


gemoederen tot rust te laten komen – de escalaties zijn u bekend - en te werken aan voor alle partijen 


aanvaardbare oplossingen en anderzijds tijd te nemen om op een gedegen en onderbouwde wijze kennis te 


nemen van dit zich steeds verder ontwikkelend solar alternatief. Wij hopen u met bijgaande presentatie 


daarvoor (extra) argumenten aan te reiken. 


  


Wij wensen in het belang van de Veenkoloniën, haar inwoners en ondernemers veel wijsheid bij uw 


afwegingen in de Statenvergadering komende woensdag. 


 


 


Met vriendelijke groet, 


 


 


Solar Groep Veenkoloniën van de Ondernemersvereniging Buinermond en de Vereniging van Bedrijven in de 


Kanaalstreek (VVBK), Rieks van der Wal, Aize Bouma, Klaas Roelfsema, Tjipke Paas, Martin van der Leest, Jan 


Nieboer. 


 


 








SOLAR PARK VEENKOLONIËN


Van wind naar zon
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GEEN DRAAGVLAK VOOR WINDMOLENPARK


Representatief onderzoek Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal: 


Forse meerderheid (77%) tegen mega windpark


Doelstelling VVBK en Ondernemersvereniging Buinermond: 


- Ontwikkel volwaardig alternatief 


- Voldoe wel aan rijksopdracht grootschalige duurzame   


energie opwekking in Drenthe


- Impuls economie & werkgelegenheid 


- Groei innovatieve bedrijvigheid







WINDPARK FEITEN


Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 3


50 molens  > 200 m hoog = 2 x Martinitoren 


- Dicht op bebouwing


- Ruimtebeslag circa 10.000 ha  


Ingrijpende impact op


10.000 woningen
- waardedaling, leefbaarheid & gezondheid


31.000 omwonenden


450 bedrijven 


Geen stimulans werkgelegenheid


Problematiek regio


 Hoge werkloosheid 


 Demografische krimp 


Middenstand onder druk   
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Van wind…naar Zon! 


DE OPLOSSING:







VOORBEELD: SOLARPARK NEUHARDENBERG


- vergelijkbaar: 240 ha > 145 MW
- zelfde breedtegraad en zonnestand
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Overheid


•Megawats


•Duurzaamheid


Innitiatief


nemers


•Rendement op 
investering


MKB


•Groei


•Continuiteit


•Werkgelegenheid


Innovatie


•Aantrekken nieuwe 
bedrijvigheid


Inwoners


•Behoud 
leefkwaliteit


Win-win situatie voor alle betrokken partijen
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Impact wind  10.000 ha. < > solar 350 ha. centraal
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Impact wind  10.000 ha. < > solar 350 ha. verspreid
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• Leefbaarheid


• Landschap


• Toerisme


• Solar technologie


• Energietransitie 


• Entrance / Engergy
Valley


• Nationale Eyecatcher


• Werkvoorzienings-
schappen (Wedeka)


• Werkgelegenheid


• Lokale installateurs


• Lokale constructeurs 


• Werkgelegenheid


Installatie
panelen


Onderhoud


Behoud
open


gebied
Innovatie 


Hoe profiteert het gebied
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Belang windboeren


- Solar Park Veenkoloniën: volwaardig alternatief 


- Uitstekend toepasbaar op landbouwgrond 


- Gezamenlijke ontwikkeling boeren via coöperatie model


- Zelfde subsidie regiem


- Oplossing voor sociale spanningen met bevolking 


- Draagvlak: wel voor zonne-energie 


- Mogelijkheid bewonersparticipatie


Perspectief


- Behoud landschap en leefbaarheid


- Uitstraling, uniciteit, aantrekkingskracht solar technologie 


- Nieuwe bedrijvigheid


- Aanleg en onderhoud: impuls regionale economie en werkgelegenheid







Zonnepark Piel 2e Exloermond Oktober 2015
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MW+€
Rendement


In het 
gebied


Draagvlak, 
geen 


weerstand


Snelle 
realisatie 


 4300 panelen
 1,5 ha
 1,2 MW
 1,4 M€ invest
 2 mnd bouwtijd







Zonnepark Delfzijl, Sunport Energy, eind 2016
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 123.000 panelen
 30 ha
 30 MW
 30 M€ invest
 10 mnd bouwtijd







Kostprijs zon daalt in komende jaren


Ondernemersorganisaties Drentse Monden 
en Kanaalstreek


13


Verwachting 
2020







Update
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• Business plan, m.m.v.  gerenormeerde partij.
• Inpassen van nieuwste beschikbare licht technology (PV), Bi-facial, Sunfloat en 


dubbel glas (40 jaar).
• Betrekken van specialisten, Entrance en Energy valley.







Solar Park


Model
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Bepalen Coöperatie vorm


Landeigenaren LTO


Initiatiefnemers


Ondernemers
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Windmolens gaan het gebied 
heel veel kosten, 


zonne-energie zal heel veel brengen 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadskanaal, 01-02-2016 

 

 

Geachte heer Tichelaar, voorzitter van Provinciale Staten, 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten, 

  

Bijgaand doen wij u namens de Solar Groep Veenkoloniën van de Ondernemersvereniging Buinermond en de 

Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK), een korte presentatie toekomen van het Solar Park 

Veenkoloniën zoals dat door ons is geïnitieerd als een meer dan volwaardig alternatief voor de voorgenomen 

mega windparken in ons gebied. 

  

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de lobby en de keuze voor wind als duurzame energievorm al rond 

de eeuwwisseling haar aanvang heeft genomen in een periode waarin er geen andere, volwaardige duurzame 

energievormen bestonden. Inmiddels heeft de stand der techniek zich de laatste jaren in een zodanig snel 

tempo ontwikkeld dat zon qua energieopbrengst alsmede prijstechnisch nu al nagenoeg concurrerend is met 

windturbines. Dat zal zeker het geval zijn op het moment van eventuele realisering van de voorgenomen 

windturbines in de Veenkoloniën.  

 

Het behoeft geen betoog dat ‘zon’ niet de aanzienlijke nevenschade doet ontstaan zoals die bekend is van 

windparken, zeker met molens van 200 meter hoogte. Bovenal kan solar in tegenstelling tot wind wel rekenen 

op brede steun van de bevolking. Wij verwijzen daarvoor naar het  draagvlakonderzoek van de drie betrokken 

gemeenten, de bevindingen van de gebiedscoördinator en het zonnepark van de firma Piel in 2e Exloërmond 

(waartegen geen enkel bezwaar is ontvangen en dat inmiddels is gerealiseerd). Van belang is verder dat ons 

plan ook in de termijn tot 2020 realiseerbaar is, het daarnaast een exit biedt voor de windboeren en 

eenvoudig tot meer MW’s is uit te breiden. 

  

Over enkele weken komen wij met ons geheel uitgewerkt en door deskundige en onafhankelijke specialisten 

doorgerekend Solarplan, waarop ook de o.a. door landbouwers beschikbaar te stellen percelen zijn 

aangegeven. Wij zullen u dan benaderen voor een interactieve presentatie. 

  

 

 



 

 

 

 

Juist vanwege deze ontwikkelingen roepen wij u ook langs deze weg op tot een Time Out, om enerzijds de 

gemoederen tot rust te laten komen – de escalaties zijn u bekend - en te werken aan voor alle partijen 

aanvaardbare oplossingen en anderzijds tijd te nemen om op een gedegen en onderbouwde wijze kennis te 

nemen van dit zich steeds verder ontwikkelend solar alternatief. Wij hopen u met bijgaande presentatie 

daarvoor (extra) argumenten aan te reiken. 

  

Wij wensen in het belang van de Veenkoloniën, haar inwoners en ondernemers veel wijsheid bij uw 

afwegingen in de Statenvergadering komende woensdag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Solar Groep Veenkoloniën van de Ondernemersvereniging Buinermond en de Vereniging van Bedrijven in de 

Kanaalstreek (VVBK), Rieks van der Wal, Aize Bouma, Klaas Roelfsema, Tjipke Paas, Martin van der Leest, Jan 

Nieboer. 
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GEEN DRAAGVLAK VOOR WINDMOLENPARK

Representatief onderzoek Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal: 

Forse meerderheid (77%) tegen mega windpark

Doelstelling VVBK en Ondernemersvereniging Buinermond: 

- Ontwikkel volwaardig alternatief 
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WINDPARK FEITEN
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50 molens  > 200 m hoog = 2 x Martinitoren 

- Dicht op bebouwing

- Ruimtebeslag circa 10.000 ha  

Ingrijpende impact op

10.000 woningen
- waardedaling, leefbaarheid & gezondheid

31.000 omwonenden
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Van wind…naar Zon! 

DE OPLOSSING:



VOORBEELD: SOLARPARK NEUHARDENBERG

- vergelijkbaar: 240 ha > 145 MW
- zelfde breedtegraad en zonnestand
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Impact wind  10.000 ha. < > solar 350 ha. centraal
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Impact wind  10.000 ha. < > solar 350 ha. verspreid
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• Leefbaarheid

• Landschap

• Toerisme

• Solar technologie

• Energietransitie 

• Entrance / Engergy
Valley

• Nationale Eyecatcher

• Werkvoorzienings-
schappen (Wedeka)

• Werkgelegenheid

• Lokale installateurs

• Lokale constructeurs 

• Werkgelegenheid

Installatie
panelen

Onderhoud

Behoud
open

gebied
Innovatie 

Hoe profiteert het gebied



Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 10

Belang windboeren

- Solar Park Veenkoloniën: volwaardig alternatief 

- Uitstekend toepasbaar op landbouwgrond 

- Gezamenlijke ontwikkeling boeren via coöperatie model

- Zelfde subsidie regiem

- Oplossing voor sociale spanningen met bevolking 

- Draagvlak: wel voor zonne-energie 

- Mogelijkheid bewonersparticipatie

Perspectief

- Behoud landschap en leefbaarheid

- Uitstraling, uniciteit, aantrekkingskracht solar technologie 

- Nieuwe bedrijvigheid

- Aanleg en onderhoud: impuls regionale economie en werkgelegenheid
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Zonnepark Delfzijl, Sunport Energy, eind 2016
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• Business plan, m.m.v.  gerenormeerde partij.
• Inpassen van nieuwste beschikbare licht technology (PV), Bi-facial, Sunfloat en 

dubbel glas (40 jaar).
• Betrekken van specialisten, Entrance en Energy valley.
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Bepalen Coöperatie vorm

Landeigenaren LTO

Initiatiefnemers

Ondernemers
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Windmolens gaan het gebied 
heel veel kosten, 

zonne-energie zal heel veel brengen 
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