Een 50 / 50 project ontwikkelingsinitiatief

Visie en Missie

Het versnellen van de energietransitie

Visie
Om klimaatverandering te stoppen zal de toekomstige vraag naar duurzame energie
toenemen. De toekomst heeft daarom ambitieuze bedrijven zoals Adamant Solar nodig aankomende generaties rekenen op ons. Om de duurzame verandering te stimuleren
verwachten wij in de komende 3 jaar een vermogen van 300 MW in Spanje en 100 MW in
Nederland te hebben gerealiseerd.
Produceren waar we consumeren, directe levering aan industrie en toepasbaarheid op
diverse oppervlakken, dat is hoe wij impact willen maken middels hernieuwbare
energie productie.
Missie
Wij willen de marktverstoorders zijn, dynamisch, beweeglijk, meer ontdekken en continue
reageren op veranderingen. Door de beste technologieën en kennis samen te brengen in
de gehele waardeketen, kunnen wij de risico’s zo laag mogelijk houden en maatschappelijk
gedragen zonnestroom projecten realiseren.
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Referenties
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Referenties
1. Nijmegen | Roofs | 2 MW | 2019

2. Lingewaard | Roofs | 1,2 MW | 2019

3. Capelle aan den IJssel | Roofs | 0,3 MW | 2019

4. Bloemendaal | Carports | 2,1 MW | 2020
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Referenties
5. Den Helder | Grond | 3,1 MW | 2020

6. Middenmeer | Water | 2,5 MW | 2019

7. Eindhoven | Grond | 0,5 MW | 2019

8. Ysselsteyn | Dak & Grond| 3.0 MW | 2019
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Zonneplas Ubbena

Een coöperatief project (50/50) tussen
Bronnen van Ons & Adamant Solar
Ubbena - Assen | Popken Zandwinning
Datum: Mei 2020
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Project informatie
Zonneplas Ubbena

Kern details
• Zandwinplas te Ubbena – Assen
• Ca. 50 hectare oppervlak
• Ca. 28 hectare gebruik voor energieopwekking op
zuidelijke water plas
• Noordelijke plas bestemd voor Ecologie
• Samenwerking met lokale partijen middels 3 x
Lokaal
• Bijdrage aan Gemeentelijke energie doelstellingen
• Restauratie stuk gebiedshistorie
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Participatie en communicatie
Zonder communicatie, geen participatie!

Participatie

Communicatie

v Opties door ons aangeboden;

• Transparante communicatie over het project naar
haar omgeving

• Procesparticipatie vanaf de start
• Mogelijkheden tot financiële participatie voorof van de directe omgeving (medeeigenaarschap)

• Betrekken direct omwonenden en primaire
stakeholders tijdens de gehele ontwikkelprocedure)
• Informatieavonden in de voorbereidende fase en de
uitvoerende fase (3 tot 4 avonden)

• Rol bij de realisatie en onderhoud van het
park (tijdens en na de bouwfase)

• Detail slag met werkgroep (wijk representatie)

• Educatieve invulling m.b.t. ecologie

• Delen van belanghebbende onafhankelijke (Ecologie)
studies)
• Eelerwoude Ecologie,
• WUR Nul-Meting

• Omgevingsvergunning met
inspraakprocedures

• Digitale communicatiemiddelen en update
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Participatie en communicatie
Ubbena - Assen
Foto’s 1e wijkbijeenkomst 18/09/2019

Communicatie
v Door middel van diverse
wijkbijeenkomsten met hoge
bezetting, werd er geregeld
input gevraagd en aan de
hand daarvan de plannen
op- en bijgesteld tot het
definitieve ontwerp.

Participatie
v Diverse mogelijkheden zijn
hiervoor uitgewerkt voor
verdere implementatie.
v Zie bijlage ”4 x Lokaal”
door Energie Coöperatie
Duurzaam Assen

Impressie (Illustraties zijn afkomstig van ons zonnepark (Adamant Solar))
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= 4 x Lokaal

AsserStroom = 4 x Lokaal – de basisprincipes
1. Lokaal collectief energie produceren = procesparticipatie
2. Opgewekte energie lokaal consumeren = (klant)voordeel
3. Lokaal (mede-)eigenaar = investeren en delen opbrengst
4. Lokale economie en (sociale) werkgelegenheid stimuleren
Per project(fase) = 4 x Lokaal maatwerk, samen met omgeving ingevuld

TOELICHTING/VOORBEELDEN
AsserStroom = 1e Lokaal = proces- en omgevingsparticipatie
1. Zeggenschap over keuze locatie grootschalige opwek
•

Door omwonenden rondom locatie; reikwijdte altijd in overleg met omgeving

•

Voorwaarden stellen voor acceptatie ontwikkeling locatie + vaststellen werkingsgebied

2. Actief meedoen met ontwerpsessies
•

Bewoners denken, praten en beslissen mee tijdens bewonersbijeenkomsten

•

Terugkoppeling naar bewoners van het (bijgestelde) ontwerp na elke planfase

3. Meedenken over inpassing in landschap en natuur
•

Bewoners en lokale werkgroepen actief betrekken bij monitoring en ontwerp

•

Ruimte in exploitatiebudget voor bijdrage aan instandhouding landschap/natuur

•

Bespreken wederzijdse te leveren inspanning voor instandhouding

4. Ideeën aandragen over gebruik
•

Voorstellen en voorwaarden voor recreatie, educatie en meervoudig gebruik

5. Zeggenschap over opzetten uitvoeringsplan
•

Voorstellen en voorwaarden voor beperken hinder/risico’s tijdens realisatie/exploitatie

TOELICHTING/VOORBEELDEN
AsserStroom = 2e Lokaal = 100% groene stroom uit eigen stad
1. Een eerlijke lage prijs voor burgers en bedrijven
•

Energiecontract AsserStroom via Energie VanOns op basis van opwekvergoeding

•

Transparante prijsopbouw, scherpe tarieven en maatwerk voor bedrijven/instellingen

2. Korting op stroomprijs voor specifieke klantgroepen
•

Voor mensen met een zeer smalle beurs ter bestrijding van energiearmoede

•

Voor huishoudens in werkingsgebied van locatie (omwonendenregeling)

3. Deel opbrengst inzetten voor energiebesparing woning
•

Energiebesparingspakket voor huishoudens met uitkering/schuldhulp/BKR

•

Gratis energiecoach huishoudens werkingsgebied locatie (omwonendenregeling)

•

Fonds voor budgetneutraal verduurzamen eigen woning met AsserStroom (ESCO)
ü Zonnepanelen op eigen dak
ü Isolatiemaatregelen vloer gevels daken kozijnen

4. Deel opbrengst benutten voor verbeteren leefbaarheid buurt
•

Jaarlijkse dotatie aan Omgevingsfonds in werkingsgebied productielocatie
ü Investeringen in speelvoorzieningen of recreatie
ü Bijdragen aan exploitatie buurthuis
ü Investeren in glasvezelnetwerk

Wij hanteren bij de uitwerking de Participatiewaaier Klimaatakkoord

TOELICHTING/VOORBEELDEN
AsserStroom = 3e Lokaal = (mede-)eigendom voor Assenaren
1. Coöperatie met haar leden is risicodragend (mede-)eigenaar
•

Financiering Eigen Vermogen productielocatie wordt door Ec aangegaan

•

Financiering EV via landelijk ontwikkelfonds of provinciaal energiefonds (DEO)

•

Met commerciële ontwikkelaars op basis gelijkwaardigheid samen ontwikkelen

•

Samen met grondeigenaar optreden als initiatiefnemer voor 100% eigendom

2. Zeggenschap over ontwerp, bouw, beheer en exploitatie
•

Met omgeving worden afspraken vastgelegd in Omgevingsovereenkomst

•

Met omgeving wordt een project participatieplan opgesteld

•

Gemeente Assen en Adviesraad kijken mee en stellen evt. nadere eisen

3. Mee besluiten over project en bestemming opbrengsten
•

Participatiewaaier is menukaart die per project wordt vastgesteld
ü
ü
ü
ü

(Mede-)eigenaarschap
Financiële deelname
Omgevingsfonds
Omwonendenregeling

•

Meerdere opties uit menukaart mogelijk, wordt vastgelegd in Omgevingsovereenkomst

•

Bestedingen Omgevingsfonds door onafhankelijk bestuur, gekozen door omwonenden

TOELICHTING/VOORBEELDEN
AsserStroom = 3e Lokaal = investeren in stroom uit eigen stad
1. Deelnemen aan coöperatie via lidmaatschap
•

Zowel inwoners als bedrijven kunnen lid worden en financieel participeren

•

Ec-leden kunnen besluit nemen tot uitgeven aandelen AsserStroom

•

Leden Ec duurzaam Assen kunnen mee investeren via Crowdfunding

•

Personeel bedrijven kunnen meedoen via WerkKostenRegeling Groene Energie

•

Opbrengsten uit gerealiseerde projecten herinvesteren in nieuwe projecten

2. Klant worden van AsserStroom via Energie VanOns
•

Klantvergoeding van Energie VanOns ten bate van bedrijfsvoering coöperatie

•

Bonus op vergoeding terugleveren stroom van eigen dak (in ontwikkeling)

•

Deelname aan Postcoderoos nieuwe stijl zonder eigen geld, ook voor huurders

•

Gratis laadpas Energie VanOns voor Ec-leden/bedrijven met electrische auto’s

3. Korting op stroomprijs bij aankoop stroomcertificaten
•

Voor Ec-leden die certificaten AsserStroom afnemen (financiële participatie)

4. Investeren via obligaties voor financieren Eigen Vermogen
•

Bedrijven en beleggers ontvangen maatschappelijk verantwoorde rente op de inleg

TOELICHTING/VOORBEELDEN
AsserStroom = 4e Lokaal = maatschappelijke impact
1. Bouwen en beheren met lokale/regionale bedrijven
•

Eerste keuze voor lokale/regionale bedrijven bij aanbesteden bouw/onderhoud

•

Stimuleren lokale werkgelegenheid via inspanningsverplichting bij aanbesteding

•

Leerwerkplekken creëren via inspanningsverplichting bij aanbesteding

2. Inzetten van mensen met afstand tot arbeidsmarkt
•

Werkzaamheden aan mensen via Sociale Werkvoorziening uitbesteden

•

Stimuleren omscholing/herscholing werklozen en statushouders (Gemeente)

•

Dagbestedingsplekken voor mensen met een beperking creëren (Instellingen)

3. Ruimte voor recreatie, educatie en meervoudig gebruik
•

Gereguleerde toegankelijkheid voor recreatie en (praktijk)educatie op locatie

•

Gereguleerde ruimte voor pluktuin, voedselbos, stadslandsbouw

4. Natuurwaarde en biodiversiteit versterken milieu en klimaat
•

Samenwerking met Natuur & Milieufederatie Drenthe voor realiseren Energietuin concept

5. Samen de beleidsdoelstellingen gemeente Assen realiseren
•

Ec duurzaam Assen als partner voor uitvoeren/realiseren duurzame beleidsdoelstellingen

Doe je mee?
1. Meebeslissen over ontwerp en bouw opwekprojecten
2. Als klant 100% lokaal geproduceerde energie afnemen
3. (Mede-)eigenaar worden van collectieve opwekprojecten
4. Als burger en bedrijf investeren in lokale energieprojecten
5. Als samenleving in Assen delen in de opbrengsten
6. Meehelpen de lokale werkgelegenheid te stimuleren
7. Samen werken aan een energieneutraal Assen

Ecologie
Zonneplas Ubbena

• Groene bufferzone rondom eventueel versterken bij komst nieuw zonnepark
• Samen met stakeholders en in afstemming met een landschapsarchitect en ecoloog
• Onderzoek 2011 impact van drijvende panelen op de flora- en fauna
• Verminderd zonlicht, snel groeiende planten groeien minder snel waardoor langzaam groeiende planten
de kans krijgen om te groeien à vergroting van de biodiversiteit
• Watertemperatuur stijgt minder snel
• Panelen hebben geen negatieve invloed op de kwaliteit van het ondergelegen water (PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland panelen op spaarbekkens voor drinkwater)
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Kern details

• Zandwinplas te Ubbena - Assen
• Ca. 50 hectare water oppervlak
• Ca. 28 hectare gebruik voor
energieopwekking op zuidelijke
plas
• Noordelijke plas bestemd voor
Ecologie
• Samenwerking met lokale
partijen middels 3 x Lokaal
• Bijdrage aan Gemeentelijke
energie doelstellingen
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Integratie historische context & techniek
Zonneplas Ubbena
Historisch pad

Het terug brengen van de loop van het historische
pad is mogelijk en gewenst door de omwoners.
Gezien vanaf het oosten loopt het historische pad
gelijk met het huidige pad. Daarna loopt het pad
over het zanddepot, om vervolgens de zuidplas te
doorkruisen. Door hier een dam neer te leggen en
het overgebleven water te ver-ondiepen, ontstaat er
een ecologische gelegenheid voor de creatie van
een paddenpoel.
Het pad buigt dan af richting Oosterweg. Dit
pad is nog redelijk is intact.
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I n t e g r a t i e L a n d s c h a p & Te c h n i e k
Zonneplas Ubbena
Wandelpad rondom de zuidplas
Rond de Zuidplas wordt een wandelpad
gemaakt. Het pad dat reeds aanwezig is (06)
kan nu gebruikt worden voor vrachtverkeer
voor de bouw, waarna het door een
meanderende aanplant getransformeerd
wordt tot een bospad.
De open plek aan het water (05) alsmede
het nu nog onbegroeide pad aan de
oostkant,
kan
zodra
de
zand-win
werkzaamheden zijn afgerond meanderend
worden aangeplant met bomen en struiken.
De steile kanten van de oevers (07) kunnen
worden behouden. Rietruigte zal daar bezit
van nemen. Dit voorkomt dagrecreatie.
Langs het hele terrein komen waar nodig
houten
hekwerken,
om
fietsersmountainbikers -paarden etc. te weren.
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I n t e g r a t i e L a n d s c h a p & Te c h n i e k
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L a n d s c h a p p e lij ke in p a s s in g
Zonneplas Ubbena
Oeverzwaluwwand
• Het zanddepot zal aan de zuidzijde nog verder
worden afgegraven. Hierbij verdwijnt de "eerste
Zandkamer" van het depot. Door hier de wand
intact te laten, is dit de uitgelezen plek voor de
oeverzwaluw.
• Zuid georiënteerd en niet toegankelijk voor
mensen. Zo kan deze wand jaarlijks een vaste
haven voor hen zijn. De plas met de rijke oevers,
paddenpoel en de extra bloeiende rietkraag
(floatlands) om het zonneveld zorgt voor een
aantrekkelijke plek voor de vogels.
Paddenpoel
• Oostelijk van de berg ontstaat er d.m.v. van het
afdammen en verondiepen van de plas een
paddenpoel. Het historische pad loopt over deze
dam heen en herinnert aan de Stroet (moeras)
waar het pad ooit doorheen liep.
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L a n d s c h a p p e lij ke in p a s s in g
Zonneplas Ubbena
Landschappelijke inpassing
• Eén van de gemeentelijke beleidsvoorwaarden voor de realisatie
van een zonnepark is de inpasbaarheid van het park in haar
omgeving. Dit is o.a. beschreven in de Visie Energietransitie
• 2016-2020 en de ruimtelijke verkenning Energietransitie Assen
welke leidt tot het rapport Beleidskader Zonneparken Assen. Het
plan past binnen de gestelde voorwaarden voor landschappelijke
inpassing van de Zonneladder en valt onder trede 3 daarvan.
• Om de inpasbaarheid in de omgeving verder vorm te geven en uit
te werken tot een concreet en op maat gemaakt plan, is
Architectenbureau Agterberg ingeschakeld. In het uitgewerkte
landschappelijke inpassingsplan is als kunstuiting van de
historische karakter een vliegtuig in het zonneveld gemodelleerd.
• bijzondere aandacht voor de ecologische meerwaarde van de
inrichting van het park alsmede het terugbrengen van historisch
verloren gegane elementen. Het landschappelijke inpassingsplan
is als onderdeel bijgevoegd bij de Wabo-vergunningsaanvraag,
waarvan tevens de volgende figuur de uitwerking van het plan is.
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L a n d s c h a p p e lij ke in p a s s in g
Zonneplas Ubbena
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L a n d s c h a p p e lij ke in p a s s in g

Impressie:
Z o n n e p l aaanzicht
s U b b vanaf
e n a de kade na realisatie
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Te c h n i s c h e To e p a s s i n g
Zonneplas Ubbena
• Ponton gebaseerde op drijvend structuur welke
100% ontwikkeld is in Nederland
• Geen of zeer beperkt landgebruik voor de installatie
(dubbel gebruik locatie)
• Dit zorgt voor een snelle installatietijd op de kade en
is betrouwbaar tot golven van 1,5 meter.
• 10% tot 25% hoger rendement door waterkoeling
van de panelen
• Verwachte vermindering van algengroei door minder
zonlicht en toch 35 – 40% lichtdoorlating.
• Systeem verankering tegen wegdrijven waardoor het
solar park beschermd is tot windkracht 11.
• Omvormers e.d. worden op het systeem geplaatst en
zijn toegankelijk via paden
• Kabels via kabelgoten en beschermd tegen zon en
water
• Makkelijk te verwijderen na contract looptijd, zonder
permanente impact op de locatie.
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Te c h n i s c h e To e p a s s i n g - Ve r a n k e r i n g
Zonneplas Ubbena
SEAFLEX® –PROFLEX® Ankering systeem
Omstandigheden van de locatie:
Water niveau variatie:
1 meter
Gemiddelde diepte:
17,6 meter
Max Wind Snelheid:
33 m/s
Max golfslag hoogte:
0.3 meter
Toegestane golfslag hoogte:
1.2 meter
Stroming:
0.0 m/s

Verankeringsplan met hechting aan de bodem

Uitgewerkte oplossing:
• 798 Seaflex units
• 798 Proflex Int. Connection units
• 798 Concrete anchor blocks (2 ton)
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R e f e r e n t i e To e p a s s i n g
Zonneplas Ubbena
• Windtunnel getest met TüV Certificering
• Materiaal is van hoogwaardig HDPE en 100%
recyclebaar
• Weekmakers bestendig

PONTE CORVO (ITALIE)

MIDDENMEER (NEDERLAND)

HESBAYE FROST (BELGIE)
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Fasering

Uitwerkingsfase
• Implementatie omgevingsplan (e.g.):
• Informatiebrief, informatiemateriaal
• Vervolgfase (e.g.):
• Ecologische QuickScan
• Nader afstemmen belangenorganisaties
• Informeren omwonenden in de 1e cirkel: ideeën en
zorgen bespreken
• Uitwerken/scherpstellen ontwerp
• 2e & 3e informatieavond om uitgewerkt ontwerp te
toetsen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Indienen en monitoring aanvraag voor
omgevingsvergunning
• Beantwoorden vragen

Fase 3

Fase 1

Fase 5

Fase 6
Mnd 24 - 30

Mnd 1

Fase 2

Fase 4

Voorbereidingsfase Planvorming
• Initiatieffase (e.g.)
• Review beleid duurzaamheid gemeente
• Afstemmen met perceeleigenaar
• Samenwerkingsvorm en landrechten contract afronden
• Stakeholdersanalyse
• Vastellen 1e cirkel ‘direct omwonenden’
• Bepalen participatie:
• Proces participatie
• Financiële participatie (participanten)
• Afstemming met regionaal netbeheerder
• Afstemmen Energie coöperatie
• Opstellen draaiboek
• Visuele inpassing
• Eerste schetsen park

Voorbereiden vergunningsaanvragen
• Invulling vergunningsaanvragen en realisatie
participatie (e.g.):

Aanvragen SDE+
beschikking
• Bronnen VanOns en
Adamant Solar

Uitvoeringsfase
• Investering, realisatie,
site management, O&M
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R e f e r e n t i e To e p a s s i n g
Zonneplas Ubbena

Hoe verder?
• Na positieve uitkomst Adviesraad, vervolging Omgevingsvergunning;
• Voorzetting Nulmeting studie door Wageningen Universiteit (ca. 1 jaar)
• Waar nodig aanpassingen doorvoeren t.b.v. ecologie;
• Bij positieve Omgevingsvergunning, aanvraag SDE++ voorbereiden
• Bij eerste mogelijkheid aanvraag indienen ;
• Implementatie en uitvoer ”4 x Lokaal” participatie plannen;
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Uw contact
Egbert Ludwig
Bronnen Van Ons
Directeur
06 83 60 87 69

Bronnen Van Ons
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

egbert.ludwig@bronnenvanons.org

Ismael Bena
Adamant Solar BV
Managing director
06 49 93 23 63

Adamant Solar
Amstelveenseweg 500
1080 KL Amsterdam

ismael.bena@adamantsolar.com

Tom Verloop
Energiecoöperatie Duurzaam Assen

EC Duurzame Assen

Secretaris

Warenhuis Vanderveen

06 81 99 85 40

Koopmansplein 16

tom.verloop@ecduurzaamassen.nl

9401EL Assen
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