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Participatieplan 
 
In voorliggend participatieplan wordt ingaan op het participatieproces (hoofdstuk 1) en de mogelijkheid tot financieel 
participeren (hoofdstuk 2). 
 
Hoofdstuk 1 Participatieproces 
 
Hierna is het participatieproces puntsgewijs uiteengezet. 
 
1. In oktober 2016 hebben wij contact gezocht met ‘dorpsbelangen Sleen’. Met hen zijn we in overleg getreden over het 

voornemen van het zonnepark en het houden van een informatieavond. De uitnodigingen voor de te houden 
informatieavond zouden hierbij worden gedistribueerd via ‘Sleennet’ en door middel van een advertentie in het 
lokale ‘Huis aan huis blad’ met een distributie van circa 3.000 stuks. Het voorgaande heeft ook plaatsgevonden, 
vooraf aan elke informatieavond.    

2. Op 26 april 2017 is een eerste informatieavond georganiseerd in samenwerking met ‘dorpsbelangen Sleen’ voor de 
inwoners van Sleen. Het doel van de informatieavond was onder meer om inwoners en omwonenden te informeren 
over het initiatief van de zonneakker en hen de mogelijkheid te geven om input te leveren ten aanzien van het 
initiatief, het beoogde ontwerp en de landschappelijke inpassing.  

3. Op 3 juli 2017 hebben wij een nieuwsbrief verzonden naar aanleiding van de informatieavond van 26 april jl. In de 
nieuwsbrief geven wij onder meer aan dat het oorspronkelijke ontwerp van het zonnepark is aangepast, mede ook 
naar aanleiding van input van de gemeente Coevorden, en dat in het nieuwe ontwerp er diverse suggesties en 
opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de informatieavond zijn verwerkt. Aangepast zijn onder meer:  

o de breedte van het struweel;  
o de hoogte van de beplanting;  
o het weglaten van het wandelpad.  

4. Op 5 september 2018 is er een opnieuw een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond heeft tevens de 
‘Natuur- en milieufederatie’ een presentatie gegeven. Het doel van deze avond was onder meer om verder te 
inventariseren of er in samenwerking met inwoners van Sleen een lokale coöperatie zou kunnen worden opgericht die 
deelname via de postcoderoos in het zonnepark zou kunnen bewerkstelligen. Voor de coöperatie en deelname via de 
postcoderoos in het zonnepark bleek helaas geringe animo te zijn.   

5. Op 30 oktober 2018 hebben wij een aanvullende nieuwsbrief verzonden met daarin informatie over 
deelnamemogelijkheden voor de omgeving en het meest recente ontwerp van het zonnepark. In de nieuwsbrief 
was tevens een uitnodiging opgenomen voor een inloopavond op 14 november 2018 in het dorpshuis in Sleen.   

6. Op 14 november 2018 is de derde informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond was onder meer om de 
laatste aanpassingen in het ontwerp van het zonnepark te presenteren aan inwoners van Sleen. Het eerdere ontwerp 
was namelijk nogmaals aangepast naar aanleiding van input van inwoners uit Sleen. Tevens is het landschappelijk 
inpassingsplan toegelicht. Er is te kennen gegeven dat schittering door de landschappelijke inpassing niet zal 
plaatsvinden en de panelen met coating worden voorzien. Er zijn positieve reacties op het project geweest van een 
aantal aanwezigen. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij van u beiden voor het eerst vernomen dat het wenselijk is 
het project naar achteren te verschuiven; wij hebben aangegeven dat dit niet mogelijk is.  

 
In de bijlagen zijn de diverse uitnodigingen en nieuwsbrieven opgenomen. 
 
 
Hoofdstuk 2 Mogelijkheid tot financieel participeren 
 
Het initiatief aangaande het zonnepark Haarstdiek is medio 2016 gestart en vanaf het begin is getracht de omwonenden en 
de inwoners van Sleen te betrekken bij het initiatief met als doel om zo veel als mogelijk rekening te kunnen houden met 
input van de omgeving en om te inventariseren of er behoefte is aan financiële participatie. Het project en het ontwerp is 
naar aanleiding van deze input ook diverse keren aangepast.  
 
Als participatiemogelijkheden wordt nu het volgende aangeboden:  

A. Deelname door middel van een Postcoderoos via een energiecoöperatie, en 
B. Deelname via een obligatie, en 
C. Gebruik van de boomgaard door gemeenschap 

 
Nadere toelichting optie ‘A’  
Voor de nog op te richten “energiecoöperatie Sleen” is ruimte voor 1 MW aan zonnepanelen gereserveerd. (ca 300 
huishoudens). Indien dit vanwege belangstelling onvoldoende mocht zijn kan dit uitgebreid worden tot 2 MW.  
Als voorbeeld noemen we energiecoöperatie Sunbrouck uit Zuidbroek en ZutphenEnergie. Op de respectievelijke websites 
staan ook enkele rekenvoorbeelden:  
www.sunbrouck.nl/ 
www.zutphenenergie.nl/ 
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Nadere toelichting optie ‘B’ 
Voor het project kunnen obligaties worden uitgegeven tot een maximum bedrag van € 1.0 mln. De obligatielening wordt 
eerst alleen opengesteld voor inwoners van Sleen. Vervolgens, wanneer er nog obligaties beschikbaar zijn, kunnen deze aan 
inwoners binnen de gemeente Coevorden worden aangeboden, en tot slot indien noodzakelijk om het streefbedrag van de 
totaal deelname te halen, wordt het inschrijven landelijk opengesteld. De deelname is een investering (betaling) per 
obligatie bedraagt € 250. Per deelnemer kan tot maximaal € 25.000 worden deelgenomen in geval van overintekening. 
Gedurende de looptijd heeft de deelnemer de keuze in een variabele of vaste rente. Bij een variabele rente kan dat 
(mede)afhankelijk van de elektriciteitsproductie van het zonnepark. De rente zal t.z.t. worden vastgesteld overeenkomstig 
de tarieven die gangbaar zijn in de markt en financiële uitgangspunten zonnepark. De obligatielening wordt aan het einde 
van de looptijd (waarschijnlijk 5-7 jaar) in een keer afgelost. 
 
 
Nadere toelichting op omgeving en ontwerp proces en ontwerp participatie. 
De om – en aanwonenden, nabije grondgebruikers (agrariërs) en jagers hebben tijdens de informatieavonden aangegeven 
dat zij absoluut geen ommetje willen. Redenen zijn dat rond de waterzuivering veel wild zit en de omliggende agrariërs 
liever geen passanten zien. ‘het ommetje is dus verdwenen’ en de ‘landschappelijk inpassing is aangepast en versoberd’. 
Om genoemde reden is in overleg gekozen voor een boomgaard met fruitbomen.  
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Bijlagen 

Uitnodiging Informatieavond 27 april 2017. 

 

 
 

 
Informatieavond Zonneakker Sleen.  
 
Geachte bewoner/geïnteresseerde,  
 
Graag willen wij u informeren over de plannen om een zonneakker te realiseren aan de 
Haarstdiek te Sleen. De zonneakker heeft de potentie om voor 2.500 huishoudens 
elektriciteit te produceren. Sleen heeft daarmee de mogelijkheid om voor een groot 
gedeelte in haar eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien vanuit een duurzame bron. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
De zonneakker wordt gerealiseerd door Solar Proactive uit Tynaarlo, gefinancierd door de 
Triodos Bank en het provinciefonds (Energie Lening Drenthe). Er wordt samengewerkt met 
professionals uit verschillende sectoren om een zo mooi mogelijk en financierbaar project te 
realiseren. Het project maakt gebruik van de landelijke SDE+ subsidieregeling. Onlangs is 
door de gemeente Coevorden een tijdelijke bouwvergunning verstrekt aan Solar Proactive 
om de SDE+ aanvraag mogelijk te maken. Dit betekent niet dat er al gebouwd gaat worden, 
hiervoor dient de bestemmingsplanwijzigingsprocedure en daarbij horende onderzoeken 
nog doorlopen te worden. Daarnaast willen wij uw opmerkingen graag meenemen in het 
eindontwerp. 
 
Op de bewonersavond gaan wij graag met u in gesprek om te kijken op welke wijze u als 
bewoner baat heeft bij de zonneakker en kan participeren. Dit kan doormiddel van een 
elektriciteit-inkoopcollectief, als een energiecoöperatie of deelneming.  
 
Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u zich voorafgaand aan de informatieavond 
aanmelden bij dorpsbelangen Sleen via  dorpsbelangen@sleen.nu. De Milieu Federatie 
Drenthe en Solar Proactive bieden ondersteuning om participatie optimaal mogelijk te 
maken. 
 
Datum informatieavond:26 april. 
Aanvangstijd:       19:30 
Locatie:        Dorpshuis Sleen 
 
Voor meer informatie over de zonneakker:  
 
E-mail: jeroen@solarproactive 
Tel: 06 21 701 798 
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Nieuwsbericht informatie avond 27 april 2017. Van Sleenweb.nu 

Plan aanleg zonnepanelenpark gepresenteerd 

 

27 april 2017 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn werd gisteravond blij verrast door de hoge opkomst van 

vele belangstellenden voor de aanleg van een zonnepark in Sleen. Maar liefst 75 belangstellenden kwamen af op de 

uitnodiging voor een informatie-avond in het M.F.C. 

Het bedrijf Solar Proactive uit Tynaarlo is voornemens een zonnepanelenpark aan te leggen op een perceel aan de 

Haarstdiek in Sleen. De gemeente Coevorden heeft voor dit plan inmiddels een vergunning afgegeven. Een vergunning die 

een tijdelijk karakter heeft. Projectleider Gerry Grootjans verzekerde de aanwezigen dat de afgifte van een dergelijke 

vergunning geen enkele waarborg is dat het park er ook daadwerkelijk komt. De vergunning is bedoeld om de benodigde 

voorbereidingen te kunnen treffen, onder andere het aanvragen van de SDE+- subsidie, die door de overheid wordt 

verstrekt om dergelijke projecten op poten te kunnen zetten. Volgens Grootjans komt de werkelijke realisatie pas in een 

latere fase aan de orde. 

 
Gerry Grootjans (links) en Jeroen Prummel (rechts) presenteren de plannen 

De zonne-akker wordt gefinancierd door de Triodos Bank en het provinciefonds ''Energie Lening Drenthe''. De kosten van 

het project bedragen zo'n 9 miljoen euro. 
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Ontwerp van aan te leggen zonnepanelenpark aan de Haarstdiek 

Tezamen met Jeroen Prummel beantwoordden beide personen de vele vragen van de bezoekers. En die waren er in 

voldoende mate! Het beoogde plan, gesitueerd tussen het heideveldje en de zuiveringsinstallatie loopt van de Haarstdiek 

tot aan de voetbalvelden. Het met hekwerken omzoomde terrein zal niet toegankelijk zijn voor individuele bezoekers, wel is 

het mogelijk om in groepsverband een en ander te bekijken. Wel maakt een wandelroute deel uit van de planning. 

 
De publieke belangstelling was uitstekend 

Grote opbrengst 

Het perceel land is en blijft eigendom van de Twentse bouwondernemer Roosdom/Tijhuis en wordt voor de periode van 20 

jaar afgehuurd van deze aannemer. Het zonnepanelenpark in Sleen levert zo'n 10 Megawatt aan energie. Dat is ruim 

voldoende om alle 2500 huishoudens in het dorp Sleen te kunnen voorzien van elektriciteit. De opbrengst zal in eerste 

instantie worden geleverd aan een netwerkbeheerder. Het bedrijf ENECO heeft de voorkeur van de initiatiefnemers. 

Daarnaast is men ook in gesprek met de eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie voor afname van energie. 

 
Na afloop werd er nog even flink gediscussieerd over de vele vragen 

Particulieren 

Of particuliere huishoudens ook gebruik kunnen maken van deze energiebron, is nog niet helemaal duidelijk. Grootjans 
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geeft aan dat de inwoners voor zichzelf moeten uitmaken of dat rendabel is. Er zijn twee manieren voor de bewoners om 

deel te nemen. In eerste instantie volgens het Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de ‘Postcoderoosregeling’ genoemd. Met 

deze regeling krijgen leden van de coöperatie een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit 

via zijn of haar energienota. Door deze landelijke regeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een 

financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. 

Een andere mogelijkheid is om deel te nemen om gebruik te maken van obligaties. 

De Milieu Federatie Drenthe en Solar Proactive bieden ondersteuning om participatie optimaal mogelijk te maken. 

 

Onderzoeken 

Desgevraagd geeft Jeroen Prummel aan dat er een tijdsplanning is gemaakt. Er dienen vooralsnog nog een aantal 

''hindernissen'' te worden overwonnen, alvorens men door kan met de plannen. Een archeologisch bodemonderzoek, een 

flora & fauna-onderzoek, een waterschaps- en een bodemonderzoek maken daar onderdeel van uit. 

Eind 2017 ligt het Ontwerp Bestemmingsplan de de gemeente Coevorden om gewijzigd te worden. Als alles soepel verloopt 

en er geen bezwaren zijn, kan medio 2018 een begin gemaakt worden met de aanleg en de bouw. Deze fase zal ongeveer 4 

maanden in beslag nemen. Of deze planning haalbaar is, zal de komende tijd duidelijk worden. 

Verslag/foto's: Jacob Kiers 

Voor eerdere berichtgeving: https://www.sleen.nu/nieuws/bericht/9786/aanleg-zonne-akker-in-sleen 
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Uitnodiging postcoderoos regeling in opgenomen in voorgaande nieuwsbrief. 
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Verslag informatie avond door Sleenweb.nu. 

Participeren in aanleg zonne-akker 

 

06 september 2017 

Het initiatief om een zonnepanelenpark aan te leggen aan de rand van het dorp Sleen krijgt zo langzamerhand gestalte. 

Er is door de gemeente Coevorden een voorlopige vergunning verstrekt en ook zijn er al subsidie-aanvragen de deur 

uitgegaan. Dinsdagavond werd de plaatselijke bevolking bijgepraat. 

In Happerei de Linde werd dinsdagavond een informatie-avond gehouden over de mogelijkheden van participatie in een 

aan te leggen zonnepanelenpark, aan de rand van dorp. De publieke belangstelling viel, in tegenstelling tot eerder 

gehouden bijeenkomsten, een beetje tegen. Slechts 15 inwoners van Sleen waren aanwezig. 

Bestemmingsplan wijzigen 

Het bedrijf Solar Proactive wil aan de Haarstdiek een zonnepanelenpark realiseren op een perceel bouwland. De plannen 

vorderen gestaag. Jeroen Prummel van Proactive geeft aan dat men de afgelopen periode niet stilgezeten heeft. Er zijn 

diverse onderzoeken geweest en inmiddels afgerond. Eind oktober hoopt men een concept aanvraag wijziging 

bestemmingsplan bij de gemeente Coevorden neer te leggen. Zodra dit concept gereed is, zal e.e.a. gepubliceerd worden 

via deze website of via een nieuwsbrief, zodat een ieder sneller inzage kan krijgen. 

De verwachting is dat, als alles meezit, in september 2018 een begin gemaakt kan worden met de bouw en aanleg van het 

zonnepark in Sleen. 

 
Christiaan Teule geeft een uiteenzetting van de mogelijkheden 

Op uitnodiging van Solar Proactive was Christiaan Teule van de Stichting Natuur en Milieu Federatie Drenthe aanwezig om 

informatie te geven over participatiemogelijkheden voor particulieren. In hoofdlijnen zijn er eigenlijk twee mogelijkheden: 

obligaties of energie-coöperatie. 
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Obligaties of Energie-coöperatie? 

Teule lichtte beide opties toe en gaf daarbij de voor- en nadelen van deze opties aan. Het is niet nieuw als er in Sleen een 

energie-coöperatie wordt opgezet. In datzelfde geldt ook de verkoop van obligaties. In Drenthe zijn er alle diverse energie-

projecten gaande of afgerond. Genoemd werden Noordse Veld (Roden), Reestdal Energie (Zuidwolde) en Energiek 

Anssen.  Dicht bij huis is op 4 augustus j.l. het project Um Zunst in Noord Sleen geopend. Negen huiseigenaren hebben daar 

gezamenlijk een energie-coöperatie opgezet. 

De grootte van een coöperatie is in feite niet zo belangrijk. De zogenaamde ''Postcoderoosregeling'' houdt in dat de 

deelnemers gezamenlijk panelen aanschaffen die stroom gaan leveren aan het net. De deelnemers zijn allemaal lid van 

dezelfde energieleverancier en nemen stroom af via hun eigen meter. Het voordeel bestaat uit de vrijstelling van 

energiebelasting (Regeling Verlaagd Tarief) voor de komende vijftien jaar. 

 

Mogelijkheden onderzoeken 

De komende tijd zal men in Sleen moeten kijken wat de beste optie is. De voor- en nadelen zullen naast elkaar gelegd 

moeten worden. Gisteravond werd een oproep gedaan om te komen tot een werkgroepje die zich bezig gaat houden met 

de bestudering van de mogelijkheden. Belangstellenden die hieraan hun steentje willen bijdragen worden opgeroepen zich 

te melden bij de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Roel Noordhuis (e-mail: 

roel.noordhuis@ziggo.nl). De werkgroep kan rekenen op steun van de medewerkers van Solar Proactive en Natuur en 

Milieu Federatie Drenthe. Het gaat er in eerste instantie om alle mogelijkheden te bekijken, dus Participatie breed. 

Lees ook eerdere berichtgeving: Aanleg zonne-akker in Sleen (klik hier), Plan aanleg zonne-akker gepresenteerd (klik hier) 

en Stand van zaken (klik hier). 

Verslag: Jacob Kiers 

Foto's: Guido Hansman 

Nieuwsbrief n.a.v. participatie uitleg 6 september 2017. 
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Van de inloopavond op 14 november is geen verslag gemaakt. Er waren circa 12 mensen aanwezig.  

 
 

2. Ontwerp ‘hoe komt het eruit te zien'? 
 

Het ontwerp is in vergelijking met eerder aangepast. Door de aanwezigheid van een 

ondergrondse hogedruk gasleiding is het schuurtje naar de oostzijde van het perceel 

verplaatst. In het schuurtje bevindt zich de netaansluiting. Wij hebben voor de houtsingel aan 

de oostzijde van de zonneakker boomsoorten gekozen passend in het landschap en 

gedurende verschillende perioden in het jaar bloeien. De beplanting van de houtsingel wordt 

onderhouden met als doel een maximale groeihoogte van circa 2,50 meter. De houtsingel 

krijgt de bestemming groen en heeft een breedte van 8 meter.  

 

Door de omliggende grondeigenaren zijn wij erop geattendeerd dat op en nabij het 

braakliggende terrein van de gemeente, naast de rioolwaterzuivering, veel wild zoals reeën 

en hazen verblijven. Om deze reden hebben wij in overleg met de gemeente besloten om af 

te zien van het wandelpad van de Haarstdiek naar het braakliggende terrein. Hiervoor in de 

plaats stellen wij voor om tussen de Haarstdiek en de zonneakker een boomgaard te 

realiseren, die beschikbaar wordt gesteld aan de inwoners van Sleen. De boomgaard krijgt 

verschillende fruitbomen. 

 

 
Aangezicht in vogelvlucht           Aangezicht vanaf de ingang aan de Haarstdiek 

 

3. Planning ‘wat gebeurt er momenteel'? 
Het opstellen van het bestemmingsplan en het plannen van de stroom aansluiting bij Enexis 

is afgerond. De volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanwijziging procedure. 

Wij hebben het verzoek om een coördinatieregeling bij de gemeenteraad ingediend. 

Vervolgens wordt de procedure voor de bestemmingsplanwijzing worden opgestart.  

 

Om u ook te woord te kunnen staan nodigen wij u uit voor een inloopavond op woensdag 

14 november in het dorpshuis te Sleen. U bent vanaf 1900 tot 2100 uur welkom om een 

toelichting te ontvangen over het project.  

 

Wij hopen u met deze nieuwsbrief vooralsnog goed op de hoogte te hebben gesteld.  

 

Met vriendelijke groet, namens Solar Proactive, 

 

Gerrie Grootjans en Jeroen Prummel 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons op onderstaande gegevens 

bereiken. 

 

Jeroen 06 2170 1798  jeroen@solarproactive.nl 

Gerrie  06 2504 1100  gerrie@solarproactive.nl 


