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Beste lezer,
Hierbij de tweede nieuwsbrief over het project Drijvend Zonnepark Ubbena. We willen jullie
informeren over de online Omwonendenavond van 15 december en over de plannen en acties die we
aan het uitzetten en uitvoeren zijn.
Tijdens de online Omwonendenavond van 15 december 2020 bleek een deel van de
omwonenden/betrokkenen andere verwachtingen te hebben van de avond dan de projectgroep.
De kritiek kwam vooral neer op het gebrek aan duidelijke communicatie naar de omwonenden over
het natuuronderzoek de afgelopen 2 jaar. De ecologische nulmeting moet de huidige situatie op het
gebied van de ecologie vastleggen, waarmee eventuele effecten door de aanleg van het zonnepark
goed gemonitord kunnen worden.
Wij gaan de komende periode de communicatie verbeteren en jullie regelmatiger informeren.
Intussen is met een deel van de omwonenden/betrokkenen een verkennend gesprek gevoerd over
de aanpak van de nulmeting. Dit is de groep die tijdens de bewonersavond aanwezig was.
Meer over de voortgang van het natuuronderzoek in de volgende nieuwsbrief.
Er zijn vast meer mensen die mee willen denken over het natuuronderzoek.
Wij roepen andere omwonenden op zich van harte uitgenodigd te voelen hierbij aan te
schuiven. Als je mee wilt praten, meld je aan via ubbena@ecduurzaamassen.nl
Start ecologische nulmeting
Omdat het voorjaar een belangrijke periode is voor een natuuronderzoek willen we graag zo spoedig
mogelijk een start maken met de nulmeting. Om die reden is de eerstvolgende bijeenkomst over het
natuuronderzoek gepland op 22 maart (online via ZOOM of TEAMS).
Hieronder het voorlopige geplande vergaderschema:
Maandag 22 maart
Maandag 12 april
Maandag 3 mei
Maandag 7 juni
Op de webpagina Ubbena van Ec duurzaam Assen zijn het korte verslag van de bewonersvond van
15 december inclusief de antwoorden op de chatvragen na te lezen via deze link:
https://ecduurzaamassen.nl/projecten/ubbena
Een nieuw gezicht: Michiel Mulder
Frans Latjes heeft besloten zich terug te trekken als projectleider bij Bronnen VanOns. Wij vinden
dat heel jammer maar respecteren zijn beslissing en wensen hem veel succes bij zijn andere
werkzaamheden voor de energietransitie.
Bronnen VanOns heeft direct voor een meer dan waardige en ervaren
projectleider gezorgd. Michiel Mulder stelt zich kort aan jullie voor:
Met mijn kennis en ervaring help ik coöperaties al jaren met
energieprojecten opzetten en realiseren. Bronnen VanOns helpt
coöperaties met de invulling van lokaal eigendom. Dit doet zij door
coöperaties
vroegtijdig
te
ondersteunen
in
het
proces
van
projectontwikkeling. Belangrijk uitgangspunt is zoveel mogelijk lokale partijen bij het proces te
betrekken om meer gedragen projecten te krijgen. Dit is erg leuk werk en elk project is weer
maatwerk. Op dit moment voer ik vooral projecten uit voor coöperaties uit in Drenthe en Groningen.
Rol Natuur en Milieufederatie Drenthe
De Natuur en Milieufederatie heeft in het afgelopen jaar een adviesrol gehad binnen de
voorbereidende projectgroep voor de zandwinplas in Ubbena. Dat deed zij vanuit haar
onafhankelijke positie, maar dit leidde zo nu en dan tot verwarring over haar rol en positie. Vanaf
nu fungeert de Natuur en Milieufederatie niet meer als deelnemer van de projectgroep maar
adviseren zij de projectgroep, gemeente en omwonenden los van de projectgroep. Dat stelt de
NMF beter in staat om vanuit een eigen positie haar adviezen over ecologie en landschap voor het
voetlicht te brengen.
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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 door een mail te sturen naar ubbena@ecduurzaamassen.nl.
Op de webpagina Ubbena is ook ons voorstel voor de rol van de omwonenden terug te vinden. Lees
het eens door en laat ons weten of dit voorstel aansluit bij jullie verwachtingen.
Bezoek locatie Middenmeer
Dit bezoek is pas na de lockdown mogelijk Voor meer informatie, ga naar de webpagina
https://ecduurzaamassen.nl/projecten/ubbena.
Verzoek medewerking aan TV-item op RTV Drenthe
Wij zijn door Serge Vinkenvleugel van RTV Drenthe benaderd om een item over Ubbena op de
regionale televisie uit te zenden vanwege onze 4xLokaal inzet. Wij willen daaraan meewerken en
hebben aan Eddie Schoon gevraagd om als aanwonende een quote af te geven over de vormgeving
van het participatieproces en de verwachtingen die hij ervan heeft.
Volgende nieuwsbrief
Eind mei/begin juni zullen wij weer een nieuwsbrief uitbrengen over de stand van zaken. Kijk voor
actuele zaken op onze website.
Contact
Voor al je vragen, opgave voor deelname aan het natuuronderzoek en de Adviesraad, suggesties,
ideeën en opmerkingen kan je contact opnemen met Tom Verloop, Secretaris van Ec duurzaam Assen
door een mail te sturen naar ubbena@ecduurzaamassen.nl.

