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Vergunning, subsidie en verder 

Om het Zonnepark tot ontwikkeling te krijgen, is 

in de afgelopen maanden veel gedaan. Inmiddels 

is Zonnepark Oosterweilanden BV opgericht, 

waarvan de gemeente 100% eigenaar is. De 

omgevingsvergunning is aangevraagd en 

verleend. Het College van burgemeester en 

wethouders heeft op 31 oktober ingestemd met 

de aanvraag voor de Subsidie Duurzame Energie 

(SDE). De exploitatie van het Zonnepark 

Oosterweilanden B.V. is alleen mogelijk als de 

Subsidie Duurzame Energie (SDE) wordt verleend door de rijksoverheid. De SDE is onderverdeeld in 

drie tranches (delen). 

De inschrijving heeft plaatsgevonden in de tweede tranche. De maximale bijdrage die in de tweede 

tranche kan worden verkregen is € 0,11 per kWh. Begin 2018 wordt duidelijk of de subsidie 

daadwerkelijk wordt verleend. Als dat het geval is, start de gemeente een aanbesteding om een 

geschikte partij te vinden die ervoor zorgt dat het Zonnepark daadwerkelijk wordt gebouwd en stroom 

gaat leveren voor meer dan 3000 huishoudens. Een mooie stap naar een energieneutraal 

Twenterand! 

Ontwerp 

Op het terrein van circa 15 ha worden ongeveer 40.000 zonnepanelen op stellages geplaatst. De 

stellages worden in logische rijen, parallel, gericht op het zuiden, op het perceel geplaatst. Rondom 

het park wordt tussen de al aanwezige sloot en de rijen een strook vrijgehouden voor een bomenrij, 

meidoornhagen en rijke flora & fauna. Ook wordt een hekwerk geplaatst tegen vandalisme. Het terrein 

onder het zonnepark en het onderhoudspad worden helemaal met gras ingezaaid en kan 

onderhouden worden door een schaapskudde. 

De toegang van het zonnepark is gesitueerd in de hoek aan de noordoost kant. Via het rondom 

gelegen onderhoudspad en de twee, centraal door het zonnepark lopende, paden wordt het park 

ontsloten en kunnen de zes trafohuisjes worden bereikt. 



 

Deze onopvallende huisjes, met een donkergrijze kleur, zorgen ervoor dat de geproduceerde 

elektriciteit kan worden geleverd aan het elektriciteitsnetwerk van Enexis. 

De afrastering zal bestaan uit een fijnmazig zwart stalen hekwerk. Aan de onderkant wordt een kleine 

ruimte vrijgehouden van ongeveer 15 cm voor de doorgang van kleine dieren. De hoogte van de 

afrastering zal ongeveer 2,5 meter zijn. Aan de oostzijde wordt ook een meidoornhaag geplaatst die 

ook als afrastering dient. Naast een hekwerk wordt het park beveiligd door middel van cameratoezicht. 

Hiervoor worden op een aantal plaatsen camera’s op palen geplaatst. 

Midden op het ontwikkelperceel staan momenteel vijf eiken. Deze bomen verkeren in een slechte 

staat (getroffen door de bliksem) en zorgen voor een aanzienlijke schaduwwerking. Om de productie 

van de zonnepanelen optimaal te laten zijn, worden deze vijf bomen gekapt. De bestaande bomen en 

struiken in de zuidwest hoek blijven behouden.  

Eigenschappen Zonnepark 

Het Zonnepark Oosterweilanden bestaat straks 

uit ruim 40.000 panelen. Dit brengt het totale 

vermogen op circa 12 MW en de jaarlijkse 

energieproductie op ongeveer 11 MWh. Dit is 

voldoende om ruim 3000 huishoudens een jaar 

lang van elektriciteit te voorzien. De maximale 

hoogte van de opstelling is 2 meter. De vrije 

onderruimte is minimaal 80 cm, zodat er ook 

schapen onderdoor kunnen. 



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. 

 

De in deze nieuwsbrief getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend 
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