
 Beste lezer,  
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 
over het ’Zonnepark 
Oosterweilanden’ met daarin 
aandacht voor de realisatie van 
een nieuw te bouwen zonnepark 
bij het bedrijventerrein 
Oosterweilanden in Vriezenveen.  

 
Om u mee te nemen in dit hele proces komen er in 
december 2017, maart 2018 en juli 2018 ook weer 
nieuwsbrieven met de laatste stand van zaken.  
U kunt zich hierop abonneren via www.twenterand.nl/
zonnigtwenterand. Hier kunt u de nieuwsbrieven ook 
altijd teruglezen.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Martha van Abbema,  
wethouder Duurzaamheid 
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Druk bezochte informatiebijeenkomst  
 
Op 26 juni heeft er een informatiebijeenkomst over het 
Zonnepark Oosterweilanden plaatsgevonden. Hiervoor waren 
belanghebbenden en belangstellenden uitgenodigd. De circa 
50 aanwezigen zijn uitgebreid geïnformeerd over de 
ontwikkeling van het zonnepark en de daarbij behorende 
omgevingsvergunning.  
 
Presentatie 
Vragen over de exacte locatie en de opstelling van de 
zonnepanelen werden door het ondersteunde bureau Over 
Morgen beantwoord. De presentatie die Over Morgen heeft 
gebruikt, is inmiddels aan alle bezoekers van de 
informatieavond gemaild. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur 
dan een e-mail naar info@twenterand.nl.   
 
Omgevingsvergunning 
Tijdens avond is aangeven alle belangstellenden mee te laten 
lezen in de concept Omgevingsvergunning. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om de omgevingsvergunning via 
de normale procedure ter inzage te leggen. De eerste 
concepten waren nog zo onvolledig dat deze voor meer 
verwarring zouden zorgen dan dat ze zouden bijdragen aan 
zorgvuldige communicatie. Onze excuses dat we de 
gemaakte toezegging hierdoor niet konden waarmaken. 
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Ook plannen voor zonnepark in Vroomshoop 
 
Naast het zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen heeft 
een ondernemer uit Vroomshoop plannen om een zonnepark 
te realiseren aan de Flierdijk in Vroomshoop. Het gaat om 
een perceel grond tussen de Dennenhofweg en de velden 
van de Vroomshoopse Boys.  
 
In het verleden was het plan om daar 36 recreatiewoningen 
en een bedrijfswoning te bouwen. Maar de uitvoering 
daarvan is tot op heden niet gerealiseerd. Op deze 
bestemming is het de bedoeling om een zonnepark te 
realiseren voor 25 jaar. Het geplande zonnepark beslaat 6,2 
hectare en levert 5 megawattpiek elektriciteit op. Met dit 
vermogen kunnen 1.500 huishoudens worden voorzien van 
stroom. 
 
Het zonnepark in Vroomshoop draagt bij aan de 
duurzaamheidsdoelen van de gemeente Twenterand. Er is 
overleg geweest met de provincie Overijssel en deze staan 
positief tegenover deze ontwikkeling. De provincie wil de 
aanleg van zonnevelden in de Groene Omgeving alleen 
toestaan als tijdelijk gebruik. De gronden wil de provincie 
niet blijvend onttrekken aan de oorspronkelijke bestemming. 
Vandaar dat na 25 jaar er weer recreatiewoningen gebouwd 
zouden kunnen worden. 
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Contactinformatie 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente 
Twenterand. Wilt u de volgende edities van de 
nieuwsbrief ’Zonnepark Oosterweilanden’ ook 
ontvangen? Ga dan naar www.twenterand.nl/
zonnigtwenterand  en meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief. 
 
Heeft u vragen over het Zonnepark Oosterweilanden, 
dan kunt u mailen naar info@twenterand.nl  

Stand van zaken procedure 
 
Op dinsdag 11 juli heeft de gemeenteraad van Twenterand 
een afwijkingsbesluit genomen met betrekking tot het 
Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen en de Flierbelten 
in Vroomshoop (zie kolom hiernaast voor meer informatie 
over de Flierbelten). Het afwijkingsbesluit geeft het college 
van B&W mandaat om besluiten te nemen die nodig zijn om 
beide zonneparken te kunnen realiseren. De reden voor het 
afwijkingsbesluit is dat anders de deadline voor het indienen 
van een subsidie niet gehaald kan worden.  
 
Het college heeft op 18 juli het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunningen Zonnepark Oosterweilanden en 
Flierbelten vastgesteld. Met ingang van 21 juli staan beide 
ontwerpbesluiten ter inzage op de website van de 
gemeente. Een fysiek exemplaar kan tijdens openingstijden 
bekeken worden in het gemeentehuis in Vriezenveen. De 
komende zes weken kunnen zienswijzen ingediend worden. 
Het college moet uiterlijk 29 september een definitief 
besluit nemen over de omgevingsvergunning om op  
3 oktober de subsidie te kunnen aanvragen. 
 
Medio december zal duidelijk worden of de subsidie wordt 
verstrekt. In de periode oktober tot en met december 2017 
wordt verder nagedacht over een opzet voor de exploitatie 
en het aanbestedingstraject om tot realisatie over te kunnen 
gaan. 
 
Feiten en cijfers 
 
 Het totale energiegebruik in Twenterand was in 2015   

2.298 Terra Joule (TJ). Om zoveel energie op te wekken is 
ongeveer 577 hectare zonnepanelen nodig.  

 De gemeente Twenterand streeft naar 20% duurzaam 
opgewekte energie in 2020. Dat komt overeen met 
ongeveer 460 TJ.   

 Bij het zonnepark Oosterweilanden komen ongeveer 
40.000 zonnepanelen op een terrein van 15,8 hectare. 

 Het totale vermogen van het zonnepark Oosterweilanden 
is 11 tot 14 MWp. De jaarlijkse energieproductie is dan  
ongeveer 10 tot 12,5 MWh. Dit is voldoende om 3.300 
huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. 

 De twee zonneparken samen leveren een kleine 88 TJ 
aan energie. Dat is 19% van de doelstelling van 2020.  

 Met beide parken kan worden voorzien in 16% van het 
totale elektriciteitsverbruik in Twenterand ten opzichte 
van 2,8% in 2015.  
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