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Beste lezer,
Hierbij de eerste nieuwsbrief met betrekking tot het project Zonnepark Ubbena. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan
een stand van zaken. Deze treft u hierbij aan. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met degenen die onder
de kop contact staan vermeld.
Waar komen we vandaan?
Adamant Solar B.V. is 2019 samen met Bronnen VanOns
B.V. en Energiecoöperatie duurzaam Assen begonnen
met een project om een drijvend zonnepark te realiseren
op de zandwinplas te Ubbena. Deze zandwinplas zal
medio 2021 buiten gebruik genomen worden. De locatie
is gelegen ten noorden van Assen nabij het buurtschap
Ubbena, ten westen van de Asserstraat en ten noorden
van de Zeijerstroeten. De zandwinplas ligt in de directe
nabijheid van het dorp Zeijen, gemeente Tynaarlo.
Het project bestaat uit het aanbrengen van ca. 55.500
drijvende zonnepanelen op de zuidelijke zandwinplas te
Ubbena. Door ca. 15,33 hectare van het wateroppervlak
te voorzien van drijvende zonnepanelen (440Wp) zou een
hoeveelheid aan zonne- energie kunnen worden
opgewekt van ca. 24,5MW. Dit staat gelijk aan ongeveer
7.000 huishoudens met een gemiddeld jaargebruik van
ca. 3.500kWh.
De noordelijke zandwinplas zal niet belegd worden met
panelen en behouden/ingericht worden voor
natuurontwikkeling.

Stand van zaken
Ontwerp
Het gehele ontwerp is inmiddels geoptimaliseerd, waarbij
extra aandacht is uitgegaan naar de geïnventariseerde
vragen over de algehele inpassing in het gebied,
apparatuur op de kades en de zichtlijnen van de drijvers
op het water. Tevens zijn de ontwerpen ook getoetst aan
de recent (6/11 jl.) gepubliceerde Provinciale
beleidsregels ‘Zonneakkers in Drenthe’, waardoor wij
kunnen waarborgen dat we hieraan voldoen.

Omgevingsvergunning
De aanvraag Omgevingsvergunning is inmiddels bij de
gemeente ingediend. De gehele aanvraag met bijlagen
vindt u op de website van Ec duurzaam Assen
(ecduurzaamassen.nl/projecten/ubbena)
Behandeling
van de aanvraag in de gemeenteraad van Assen staat
voorlopig voor februari 2021 gepland.

Natuuronderzoek
De zandwinplas van Ubbena heeft een interessante
functie voor de natuur. Voor vogels, zoogdieren en
andere groepen is de zandwinplas en directe omgeving nu
al van belang. Zo kent de plas een grote kolonie
oeverzwaluwen, is er een dassenburcht en leven er rond
de plas diverse vogelsoorten. Die functie kan in de
toekomst nog groter worden. Een zonnepark in de plas
brengt enerzijds rust (want stopzetting van de
zandwinning) waardoor natuur zich kan ontwikkelen. In
het ontwerp van het zonnepark is een aantal maatregelen
opgenomen om de natuurlijke functie van de plas te
versterken.
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Een zonnepark kan mogelijk negatieve gevolgen hebben
voor het leven op en rond het water, bijvoorbeeld
doordat er minder licht in het water valt en de planten (en
mogelijk ook ander leven) zich slechter kunnen
ontwikkelen. Een goed natuuronderzoek moet duidelijk
maken wat de natuurwaarde nu is en welke positieve en
negatieve effecten een zonnepark daarop mogelijk heeft.
Eventueel kan het ontwerp van het zonnepark daarop
worden aangepast om eventuele schade te voorkomen of
te verminderen. Samen met onder andere de Universiteit
Wageningen kijken we welke onderzoeken er
noodzakelijk zijn om een goed beeld te krijgen van de
natuurwaarden in het gebied.
Bij deze nulmeting wordt een aantal geïnteresseerde
omwonenden betrokken. Deze omwonenden maken zich
zorgen over de gevolgen van het zonnepark op de natuur
in en rond de plas. De onderzoeken die worden
uitgevoerd moeten daarom niet alleen een gedegen
beeld geven van de huidige waarde van de plas, maar ook
antwoord geven in hoe we het ontwerp eventueel
moeten aanpassen om de zorgen van omwonenden weg
te nemen en eventuele schade op de natuur te
voorkomen. Gedegen natuuronderzoek kost veel tijd en
geld. Daarom wordt het onderzoek pas uitgevoerd als er
voldoende zekerheid is dat we met het park aan de slag
kunnen.

Bewonersparticipatie
Na de beoordeling door de Adviesraad hebben we de
basisprincipes voor 4xLokaal aangescherpt. Zie daarvoor
de Presentatie DZP Ubbena op onze website. We zijn nu
bezig het concept voor de Omgevingsovereenkomst op te
stellen. Dit willen we op de eerstvolgende omwonenden
avond presenteren.
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AsserStroom
Onderdeel van 4xLokaal is het aanbieden van de stroom
uit het zonnepark tegen een lager tarief dan het gangbare
tarief van Energie VanOns, ons eigen energiebedrijf. Dit
bieden we aan via Ec duurzaam Assen onder onze eigen
merknaam AsserStroom.

Communicatie
Bewonersavond voor inwoners Ubbena en Zeijen
We begrijpen dat deze nieuwsbrief ook vragen oproept.
Daarom organiseren we op dinsdag 15 december 2020
vanaf 19.30 uur tot ca. 21.30 uur een digitale
bewonersavond via Zoom. Dit doen we omdat vanwege
de Coronaregels het houden van een fysieke bijeenkomst
met een grote groep mensen niet mogelijk is.
Wij sturen een uitnodiging rond met het verzoek zich via
onze website aan te melden. Alle aanmelders ontvangen
een e-mailbericht met daarin een link met code om in te
loggen via internet.
Op deze avond willen we graag met jullie inhoudelijk
bespreken wat de omvang en scope van het uit te voeren
Natuuronderzoek door de WUR gaat worden. Daarnaast
willen we op deze avond een begin maken met het
bespreken van de Omgevingsovereenkomst aan de hand
van 4xLokaal zoals overeengekomen met de Adviesraad.
Bezoek locatie Middenmeer
Door constant te hebben moeten anticiperen op de
veranderende Corona maatregelen, hebben wij niet zoals
eerder is toegezegd een locatiebezoek kunnen
organiseren. Omdat we dit niet af willen gelasten, bieden
we de mogelijkheid op eigen gelegenheid een bezoek aan
de referentielocatie te brengen. Dat kan alleen in kleine
aantallen en er is dan een vertegenwoordiger van de
ontwikkelaars ter plaatse voor begeleiding en uitleg.
Mogelijke data hiervoor zullen op de Omwonenden
avond woorden gepland. Aanmelden via onze website.
Voor mensen die geen mogelijkheden hebben zelf te gaan
kijken hebben we op onze website een link naar een korte
film over het zonnepark Middenmeer geplaatst. Dit toont
op referentieniveau het toe te passen drijversysteem.
Contact
Contactpersoon voor dit project is Tom Verloop,
Secretaris en woordvoerder van Ec duurzaam Assen.
Voor vragen of opmerkingen kan je Tom via onze website
een e-mailbericht sturen.
Ga naar: ecduurzaamassen.nl/projecten/ubbena

