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Beste lezer,
Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2021 over het project Drijvend Zonnepark Ubbena. We willen jullie
informeren over de stand van zaken en de plannen en acties die we aan het uitzetten en uitvoeren
zijn en over de online inloopavond voor Omwonenden op 22 december.
Digitale inloopavond Omwonenden 22 december 2021 – 18.30 – 20.30 uur
Velen van jullie hebben per e-mail de uitnodiging voor de digitale inloopavond ontvangen. Het loopt
nog geen storm met het aantal aanmeldingen dus nogmaals de oproep om je aan te melden en de
uitnodiging te delen in jullie netwerk en via je eigen Social Media kanalen.
Tussen 18.30 en 20.30 uur kan je inloggen op 1 van de 3 digitale tafels via de inloggegevens die je
na aanmelding per e-mail van ons ontvangt. Alle instructies staan in de inlogmail die je begin week
51 van ons toegestuurd krijgt. Je kunt gedurende het tijdslot naar andere tafels overstappen.
Deze avond is vooral bedoeld om jullie de ruimte te geven je vragen, opmerkingen, zorgen en wensen
met ons te delen. We gaan jullie per tafel specifiek informeren over de stand van zaken en over de
volgende stappen in de ontwikkeling van het drijvende zonnepark op de Zandwinplas.
Hieronder alvast de tafelverdeling met bijbehoren onderwerpen.
Tafel 1: de gemeente Assen
Onderwerpen: zonbeleid, vergunningsprocedure, samenwerking met Ec duurzaam Assen (EdA).
Tafel 2: lokaal eigendom en participatie omwonenden
Onderwerpen: EdA, lokaal eigendom, 4xLokaal, financieel participeren, lidmaatschap EdA,
Omwonenden Adviesraad Zonnepark Ubbena.
Tafel 3: omgevingsplan
Onderwerpen: Zandwinning + toekomst, landschappelijk inpassing, nulmeting natuuronderzoek.
Op deze digitale inloopavond zijn de initiatiefnemers, de grondeigenaar en vertegenwoordigers van
de gemeente Assen aanwezig om mee in gesprek te gaan.
Vanwege de huidige Coronamaatregelen kunnen we helaas niet anders dan deze avond digitaal
organiseren. Vergeet daarom niet je vooraf aan te melden om de inloggegevens te ontvangen.
Wij roepen omwonenden en belangstellenden op zich van harte uitgenodigd te voelen
hierbij aan te schuiven. Als je mee wilt praten, meld je aan via ubbena@ecduurzaamassen.nl
Ben je die avond verhinderd maar heb je toch vragen, stuur dan een e-mail met je vragen naar
Energiecoöperatie duurzaam Assen via: ubbena@ecduurzaamassen.nl
Er wordt na afloop van de inloopavond een Q&A opgesteld van de vragen die op de avond zelf en
vooral of na afloop van de avond bij ons binnen zijn gekomen. Die Q&A zal begin januari 2022 worden
verspreid aan alle omwonenden.
Waar staan we nu?
Het ontwikkelen van (drijvende) zonneparken hebben een lange doorlooptijd en zijn alleen daarom
al onderhevig aan veranderingen, zo ook dit plan. Onlangs heeft de eigenaar van de zandwinplas
met de omringende gronden, Trip-Popken BV, ons gemeld dat hij geen zekerheid geeft dat
zandwinning afgerond zal zijn voordat met de bouw van het drijvende zonnepark wordt begonnen.
Dit heeft onder andere te maken met een mogelijke opvolger binnen het bedrijf maar ook met de
vraag naar zand de komende jaren. De grondeigenaar heeft ons daarom verzocht het plan hierop
aan te passen.
Concreet betekent het dat de plas binnen de huidige zandwinningsvergunning tot 2030 geëxploiteerd
kan worden en de huidige bestemming Industrie tot 2030 gehandhaafd blijft. De initiatiefnemers
hebben een overeenkomst met het zandwinbedrijf om zonnepanelen te plaatsen op de zandwinplas
en pachten de gronden rondom de zandwinplas om natuurcompensatie en een goede landschappelijk
inpassing te realiseren. Dat initiatief blijft overeind. Het aangepaste plan voldoet nog steeds aan het
beleid van de gemeente Assen. Er is met alle partijen afgesproken een fasering in de uitvoering aan
te brengen zodat het oorspronkelijke plan zo veel mogelijk behouden blijft.
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Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het zonnepark?
Omdat de zandwinning door blijft gaan, zal de huidige status verboden gebied gehandhaafd blijven.
Mede daarom is een aantal maatregelen die zouden bijdragen aan het recreatieve karakter van het
gebied er uit gehaald, zoals de plaatsing van informatieborden en een speeltoestel. We hebben een
fasering aan moeten brengen in de momenten waarop geplande landschappelijke inpassingen
kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat niet alle geplande inpassingen tijdens de bouw, maar
later en uiterlijk in 2030 worden uitgevoerd. Dat is afhankelijk van het moment van beëindigen van
de zandwinning op bepaalde plekken. In de tekening van het plan hieronder is aangegeven welke
landschappelijke onderdelen wanneer uitgevoerd gaan worden.

En wat gebeurt er met de noordelijke plas?
Op de noordelijke plas worden geen zonnepanelen gelegd, er wordt daar geen zand meer gewonnen
en deze plas wordt geheel voor natuurcompensatie ingezet.
Op de zuidelijke plas wordt het drijvende zonnepark zoals gepland aangelegd. Het park zal worden
omlijst door Floatlands (drijvende rietkragen).
En het nulonderzoek dan?
Het nulonderzoek natuur wordt opgestart zodra de vergunning is verleend. Na een verhelderend
gesprek met Wethouder Karin Dekker op 7 december is afgesproken dat deze harde afspraak in een
anterieure overeenkomst aan de vergunning wordt gehecht. De gemeente voert de regie over het
opstellen van deze overeenkomst.
Uit een aantal offertes is samen met de specialisten van de scopegroep Bureau Biota uit Groningen
als beste uit de selectie gekomen. Hierna volgt de beoordeling van het geselecteerde bureau door
de scopegroep, bestaande uit Christiaan Teule, Peter Vos en Hans van der Lans.
Janneke Vedder heeft zich voor de beoordeling uit de scopegroep teruggetrokken omdat zij werkt bij
ATKB Buro Bakker, dat ook een offerte heeft uitgebracht. Deze zorgvuldigheid is door iedereen
bijzonder gewaardeerd.
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Beoordeling Bureau Biota
De offerte is volledig. Beide plassen zijn meegenomen, wat als waardevol wordt ervaren. Biota
beschrijft alles zeer volledig en is gedetailleerder dan de andere offertes. Verder wordt als plus
aangemerkt dat zij zelf ook in het gebied zijn geweest voor inspectie. Wel is de vraag of het
broedvogelonderzoek moet worden meegenomen. Daarnaast worden de watervogels maar voor een
half jaar onderzocht en dit zou eigenlijk jaarrond moeten zijn om een beter beeld te krijgen. Bureau
Biota wordt ook als een partij gezien met ervaring.
Advies scopegroep
Na een zorgvuldige afweging wordt de offerte van Bureau Biota als meest volledig en waardevol
ervaren. Wel met de kanttekening dat de watervogels jaarrond moeten worden onderzocht. Dit
advies wordt door de initiatiefnemers overgenomen.
Conclusie
De initiatiefnemers gaan in overleg met Bureau Biota om het verdere vervolg met elkaar te bepalen.
Daarbij wordt de veranderde omstandigheid dat de zandwinning de komende jaren door zal gaan
meegenomen. De omvang van het aangeboden onderzoek verandert daar niet van. Wel de fasering
van die delen van het onderzoek die vanwege de voortgaande zandwinning nu niet zinvol uitgevoerd
kunnen worden.
De aanwezigen en in het bijzonder de mensen die zich bezig hebben gehouden met de scope van de
nulmeting worden bedankt voor hun deskundige inzet.
Kernwaarden van het project
25 MW opgesteld vermogen; dit is genoeg om ca. 7.000 huishoudens van stroom te voorzien!
Invulling 50% lokaal eigendom EdA (stimulans lokale participatie/economie/werkgelegenheid).
Natuurcompensatie door het vrijhouden van de noordelijke plas.
Gedragscode Zon op Land/Water schrijft voor: minimaal 25% onbedekt oppervlak in een
zonnepark ten behoeve van natuurontwikkeling. In dit zonnepark is ruim 68% (33 van de 48 ha)
onbedekt! We voldoen daarmee ruimschoots aan de gedragscode Zon op Land.
Het drijvende zonnepark en de stroomverbinding naar land worden door middel van Floatlands
(rietkragen) ingepakt.
Dit project draagt bij aan een breed natuuronderzoek op land en in water (nulmeting) en geeft
antwoord op de vraag: wat is de invloed van dit zonnepark op water? De resultaten zullen ook
gedeeld worden ten behoeve van een landelijk onderzoek naar zonneparken op water en de
invloed daarvan op de ecologie.
Aanbrengen van onderwaterstructuur ten behoeve van de ecologie (bijvoorbeeld betonkorven,
natuurlijke korven en eendenkorven etc.).
Gebied wordt dubbel gebruikt (functie industrie en opwek van energie) en past daarmee in de
Zonnelader op trede 2.
Wat als het plan niet door gaat?
Als er geen vergunning wordt afgegeven verandert er niks aan de huidige situatie. De zandwinning
gaat gewoon door en het gebied behoud zijn industriële karakter. Er zal geen landschappelijke
inpassing worden uitgevoerd en geen versterking van de natuurwaarden in het gebied plaatsvinden.
Er komen dan ook geen opbrengsten uit het park die in een lokaal fonds zouden worden gestort en
kunnen worden besteed aan nieuwe projecten voor de verduurzaming (energie en sociaalmaatschappelijk) van de lokale omgeving. 4xLokaal zoals gepresenteerd zal dan komen te vervallen.
Ter compensatie zal een andere plek gevonden moeten worden door de gemeente en Ec duurzaam
Assen om de energietransitie doorgang te laten vinden. EdA wil graag betaalbare lokaal
geproduceerde stroom aanbieden aan de inwoners van de gemeente Assen en de omwonenden van
de zandwinplas en zal blijven zoeken naar geschikte locaties binnen de gemeente om dit doel te
realiseren.
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Planning
De initiatiefnemers hebben de vergunningsaanvraag inmiddels aangepast aan de gewijzigde
omstandigheden en de gemeente heeft de behandeling van de aanvraag voortvarend opgepakt. De
initiatiefnemers hopen de vergunning te verkrijgen in het tweede kwartaal van 2022, samen met de
anterieur overeenkomst. Zodra de vergunning ter inzage ligt zullen we u opnieuw informeren.
Doe mee, denk mee!
Je kunt ook zelf meedoen, door lid of donateur te worden van Energiecoöperatie duurzaam Assen.
Lees meer over het lidmaatschap en donateurschap op https://ecduurzaamassen.nl
Omwonenden Adviesraad Zonnepark Ubbena
Meedenkers gevraagd voor het zonnepark. Vier mensen hebben zich al gemeld bij ons Geef je op
voor de Adviesraad Zonnepark Ubbena voor de uitwerking van 4xLokaal door een mail te sturen naar
ubbena@ecduurzaamassen.nl.
Bezoek locatie Middenmeer
Wij kunnen ons voorstellen dat er veel behoefte is om het drijvende zonnepanelensysteem dat
Adamant Solar gaat toepassen voor de aanleg van het zonnepark in levende lijve te aanschouwen.
Begin van dit jaar bleek dat vanwege de lockdown niet mogelijk. Wij willen iedereen graag opnieuw
de mogelijkheid bieden het door Adamant gebouwde drijvende zonnepark in Middenmeer NH volgend
voorjaar te bezoeken. Om de belangstelling te peilen en daarna te beoordelen hoe we dat gaan
organiseren verzoek ik jullie via ons mailadres ubbena@ecduurzaamassen.nl hiervoor aan te melden.
Meer informatie
Kijk voor actuele zaken en alle openbare documenten op onze website
https://ecduurzaamassen.nl/projecten/ubbena/
Contact
Voor al je vragen, opgave voor deelname aan de Omwonenden Adviesraad, suggesties, ideeën en
opmerkingen kan je contact opnemen met Tom Verloop, Secretaris van Ec duurzaam Assen door een
e-mail te sturen naar ubbena@ecduurzaamassen.nl.

