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Rol omwonenden Ubbena
Veel omwonenden voelen zich nauw betrokken bij de grote zandwinplas bij Ubbena en bij de
ontwikkelingen aldaar. Een deel van de inwoners van Ubbena en Zeijen is vooral betrokken bij de
ecologie van het gebied, een ander deel is betrokken omdat ze het gebied een mooi rustig gebied vinden
of omdat ze juist in het verleden hinder hebben ondervonden van het gebruik ervan. De ligging nabij het
dorp en de bebouwing, de relatie met het omliggende landschap en het altijd gedoogde medegebruik
maakt de betrokkenheid van de omgeving groter dan bij andere zonneplassen. De ontwikkelaars van het
zonnepark in Ubbena hechten dan ook grote waarde aan deze betrokkenheid en aan inspraak en het
meedenken door omwonenden. Naast het meedenken tijdens het ontwerpproces/vergunningsproces
worden de omwonenden op twee andere manieren inspraak/meedenken aangeboden.
Natuuronderzoek
De nulmeting als startpunt van de natuurmonitoring is een onderzoek naar de huidige ecologische
betekenis rondom en in de plas. Deze nulmeting is de basis waarop we eventuele effecten van de zonneinstallatie in kaart kunnen gaan brengen. Een vervolg hierop zal zijn dat we een natuurmonitoring willen
gaan afspreken.
Het doel van de monitoring is het in beeld krijgen van de mogelijke effecten van de aanleg en
aanwezigheid van de panelen en waar dat mogelijk is bijsturen van het ontwerp om eventuele schadelijke
effecten zoveel mogelijk te niet te doen. Dit kan door modificaties aan de omgeving rondom de plas of
aan de installatie zelf of door compensatie maatregelen elders. De opzet en uitvoering van het onderzoek
evenals de uitkomsten en de aanpassingen die naar aanleiding van de nulmeting naar boven komen
worden besproken met Janneke Vedder en Hans van der Lans als betrokken omwonenden. Naar wens
kunnen andere omwonenden hierbij aanschuiven. De coördinatie van de nulmeting en de
natuurmonitoring en het gesprek met de omwonenden ligt bij BVO/Adamant, in samenspraak met Ec
duurzaam Assen.
Aanzet Omwonenden Adviesraad Zonnepark Ubbena
Na afronding van de vergunningprocedure en de verlening van de omgevingsvergunning starten we met
het detailontwerp, de vormgeving van de landschappelijke aan- en inpassing inclusief het verwerken van
de resultaten van de nulmeting, het opzetten van beheerplan en het vormgeven van lokale participatie
conform het 4xLokaal model van Ec duurzaam Assen.
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Op al deze onderwerpen is het voor het projectteam van belang om de mening en wensen van
omwonenden op te halen en waar mogelijk in de plannen te betrekken. Daarom stellen we voor een
Omwonenden Adviesraad in het leven te roepen. Deze Omwonenden Adviesraad brengt ideeën in, wordt
om advies gevraagd bij genoemde zaken en zorgt er mede voor dat belangen van omwonenden een plek
krijgen in het verdere vervolg.
De Omwonenden Adviesraad wordt niet ingesteld om het uitvoeren van het zonnepark te vertragen of te
ondermijnen, maar als raadgever van de ontwikkelende partijen. De Omwonenden Adviesraad kan
gevraagd en ongevraagd advies geven over:
✓

Participatiemogelijkheden: hoe kunnen omwonenden (financieel) deelnemen in het park, hoe
wordt participatie/lokaal eigendom ingevuld op een bij Zeijen/Ubbena passende manier? Hoe
leggen we dat vast en wie is verantwoordelijk voor het beheer van de ter beschikking te stellen
opbrengsten uit het park?

✓

Het detailontwerp: het op te stellen beplantingsplan, vormgeving toegangen, lokaal parkeren (of
niet), vormgeving landschappelijke inpassing, toegangshekken, beveiliging e.d.

✓

Bouw, onderhoud en beheer: hoe gaan we verkeershinder voorkomen tijdens deze fases?

✓

Uitkomsten nulmeting en natuurmonitoring: Hoe wordt aangekeken tegen eventuele
aanpassingen of vormen van compensatie als die nodig zijn?

✓

Gebiedsontwikkeling: hoe wordt aangekeken tegen de plannen in de randzones van het gebied?
Hoe kan het zonnepark hieraan bijdragen?

✓

Natuurbeheer: op welke wijze kan er lokaal worden bijgedragen aan het beheer en onderhoud
van de natuur rondom de beide plassen?

✓

Klachten afhandeling: Hoe en door wie worden klachten afgehandeld? Wie moet aanspreekpunt
worden? Wat gebeurt er bij hinder tijdens de exploitatiefase?

De Omwonenden Adviesraad Zonnepark Ubbena (OAZU) bestaat uit een groep van 5 tot 10 betrokken
omwonenden. De overleggen met de Omwonenden Adviesraad worden gecoördineerd en geleid door Ec
duurzaam Assen en Bronnen VanOns (Adamant bij geselecteerde onderwerpen/discussies).
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