
Nieuwsbrief 3 Zonnepark Oosterweilanden 

Wij hebben als college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Twenterand besloten het zonnepark 

Oosterweilanden zelf aan te gaan leggen en exploiteren. Dit 

zonnepark voorziet straks meer dan 3000 huishoudens in 

Twenterand van stroom. Daarmee zetten we een geweldige 

stap in het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

Door te kiezen voor het zelf aanleggen en exploiteren kunnen 

we e.e.a. snel oppakken en zorgen we ervoor dat de 

samenleving optimaal profiteert. 

Het zonnepark Oosterweilanden levert een belangrijke 

bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 

volledig energieneutraal te zijn. Ik blijf het bijzonder vinden 

dat we zo snel een SDE subsidie hebben gekregen, terwijl er ook initiatiefnemers nog zitten te 

wachten op een besluit hierover. Het geeft aan dat we de aanvraag heel goed en snel hebben 

voorbereid en ingediend met een uitstekende businesscase. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een 

tabel met een overzicht van de SDE subsidie. Het geeft ons de gelegenheid om een flinke stap te 

zetten richting de doelstelling van 2050. Want willen we die doelstelling halen, dan moeten we daar nu 

mee beginnen en niet pas in 2049. In 2023 willen we in Twenterand zo’n 25 hectare aan 

zonnepanelen hebben. Met deze 16 hectare van het Zonnepark Oosterweilanden slaan we een mooie 

slag (ook nog 3 ha Flierbelten Den Ham – Vroomshoop), maar alleen met zonnepanelen gaan we het 

niet redden. Zeker als we van het aardgas af willen. Dan zijn er alternatieven nodig en dan kunt u 

denken aan wind, biomassa enz. Daarover zullen we dan ook met elkaar het gesprek moeten voeren. 

 



Door het zonnepark Oosterweilanden zelf te realiseren en te exploiteren, heeft de samenleving van 

Twenterand er maximaal profijt van. De opbrengsten uit het park kunnen we vrij besteden aan 

bijvoorbeeld een duurzaamheidsfonds. Daarmee kunnen we nieuwe, duurzame initiatieven uit de 

samenleving van Twenterand mogelijk maken. Wel laten we de mogelijkheid open om het park in de 

toekomst door een coöperatie te laten exploiteren. 

Op 15 mei a.s. buigt de gemeenteraad van Twenterand zich over dit onderwerp. Ik heb goede hoop 

dat ook de nieuwe gemeenteraad met het college meegaat en dit voorstel ondersteunt. 

Martha van Abbema, wethouder Duurzaamheid 
 

Vervolg 

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft 

genomen over het voorstel van het college, kan de 

aanbesteding starten. De gemeente gaat op zoek 

naar een partij om het zonnepark aan te leggen. 

Na besluitvorming in de gemeenteraad moet eerst 

een aanbestedingsleidraad worden opgesteld en 

een Programma van Eisen. 

Het spreekt voor zich dat duurzaamheid daar een belangrijke rol in speelt. Uiteindelijk moet het 

zonneveld uiterlijk 1 mei 2019 klaar zijn. ‘Klaar’ betekent in dit geval dat het zonnepark dan de eerste 

stroom levert. Om het hele traject zorgvuldig en voortvarend uit te kunnen voeren wordt nu alvast 

gewerkt aan een plan van aanpak met een exacte beschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd 

moeten worden en duidelijke deadlines. Dit plan zal in mei klaar zijn. 

Andere zon-initiatieven in Twenterand 

• Gemeente Twenterand: ca. 700 zonnepanelen op dak gemeentewerf en gemeentehuis 

• Brede School Vroomshoop: ca. 490 zonnepanelen op het dak 

• Activiteitencentrum ’t Punt in Vroomshoop: ca. 200 zonnepanelen op het dak 

• Het Noordik Vriezenveen: zonnepanelen op het dak 

• Matel Metaal: doen mee met de komende ronde voor de SDE subsidie 

• Invia: heeft SDE subsidie toegewezen gekregen 



 

Stopcontact 

Het zonnepark heeft een zogenoemd stopcontact 

nodig. Voor het afvoeren van de stroom naar het 

elektriciteit netwerk. De aanleg hiervan duurt 35 

weken. De gemeente is vast begonnen met de 

voorbereidingen hiervan, maar wanneer de 

boring precies begint is nu nog niet te zeggen. 

Voor de aanleg wordt onder de N36 door 

geboord. Het Waterschap Vechtstromen is de 

opdrachtgever voor deze gestuurde boring. Het gaat om een combi-boring. Dat is een boring waarmee 

na het boren en ruimen, meerdere leidingen worden doorgetrokken, in totaal zes. Het boorgat heeft 

een doorsnee van 85 centimeter en er wordt over een lengte van 110 meter geboord, onder de N36 

en de nieuwe toegangsweg naar Raab Karcher door. Het resterende deel van de leiding zal ook 

‘gewoon’ via graafwerk worden aangelegd. De buis voor het Waterschap (1x) wordt gebruikt voor 

rioolwater (persleiding), de buizen voor Enexis (3x) en Gemeente (1x reserve) zijn mantelbuizen voor 

kabels en de buis voor Cogas (1x) is voor gas. 

Bekijk een animatiefilmpje van een gestuurde boring: https://youtu.be/mdLCD6t6C-w 

Schapen 

Inmiddels is de gemeente Twenterand 

benaderd door verschillende 

schaapherders om hun schapen tussen 

en onder de zonnepanelen te laten 

grazen. Voor het beheer van het gras 

zijn zo’n 10 schapen per hectare nodig, 

dus in totaal zo’n 160 schapen. 

Stand van zaken SDE subsidie 

De tabel geeft de tussenstand van de najaarsronde van de SDE subsidie per 7 maart 2018. Het 

budget van € 6 miljard is voor ruim € 4,9 miljard beschikt (waarvan € 14 miljoen voor het Zonnepark 

Oosterweilanden). Het lijkt erop dat er ruim voldoende reële aanvragen zijn om het budget geheel te 

verplichten. Het beschikte vermogen aan zonne-energie en windenergie is beide al meer dan 1 

gigawatt. Dit zijn voorlopige resultaten. 

https://youtu.be/mdLCD6t6C-w


 

Bron: Ministerie van Economische zaken en Klimaat 

 

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. 

 

http://www.twenterand.nl/zonnigtwenterand
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