
Nieuwsbrief 4 Zonnepark Oosterweilanden 

'Directeur-bestuurder van de Zonnepark Oosterweilanden BV'; onder die titel 

mag ik een voorwoord schrijven voor deze vierde nieuwsbrief over de aanleg 

van het zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen. Hoe komt het dan dat de 

gemeentesecretaris van de gemeente Twenterand directeur-bestuurder is van 

deze BV? Welnu, dat wil ik u graag uitleggen. 

Zoals u weet heeft de gemeente Twenterand duidelijke ambities op het gebied 

van duurzaamheid. Wethouder Martha van Abbema heeft u daar in een 

eerdere editie van de nieuwsbrief al het nodige over verteld. De aanleg van dit 

zonnepark in de gemeente levert daar een stevige bijdrage aan. Voor de aanleg van het park is er een 

Besloten Vennootschap (BV) in het leven geroepen. Dit is een aparte organisatievorm, waarmee de 

gemeente de enige aandeelhouder is. Hiermee houden we als gemeente de volledige zeggenschap 

over de ontwikkeling. En omdat de gemeente Twenterand graag wil dat de lokale samenleving 

maximaal voordeel heeft van dit zonnepark, is voor deze vorm gekozen.   

Hoe en in welke vorm precies gaan we uitzoeken zodra het park is aangelegd. De aandeelhouder van 

de BV (gemeente Twenterand) moet er voor zorgen dat iemand namens hem aan het hoofd staat van 

de BV en dat is de directeur-bestuurder. Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Twenterand heeft mij in deze functie benoemd. 

Regelmatig is er overleg over de voortgang van de aanleg en eventuele beslissingen die alleen 

genomen kunnen en mogen worden door de directeur-bestuurder. Hiermee houd ik namens de 

aandeelhouder toezicht op de voortgang. Twee keer per jaar is er ook een formele 

aandeelhoudersvergadering met de gemeente als enige aandeelhouder. 

De focus van de projectgroep ligt nu op de realisatie van het zonnepark. Daar ligt een behoorlijke 

tijdsdruk op, dus daar is alles op gericht. Ik zie de toekomst in ieder geval zonnig tegemoet. 

Henk ten Brinke, Directeur-bestuurder Zonnepark Oosterweilanden BV 
 

Zonnepark Oosterweilanden komt er aan! 

Met de zon is het mogelijk om snel op een duurzame wijze energie op te wekken. De potentie van de 

zon is namelijk oneindig en is bovendien gratis en nagenoeg overal beschikbaar. Het is de kunst hier 

slim gebruik van te maken, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van zonneparken. Gemeente 

Twenterand wil dit doen met de komst van het Zonnepark Oosterweilanden B.V. 

Er zijn grofweg drie stappen in de realisatie van een zonnepark. Dat zijn de voorbereidingen, bouw en 

oplevering. De planning van de ontwikkeling van Zonnepark Oosterweilanden ziet er als volgt uit. 



Voorbereidingen 

De voorbereidingen zijn gepland vanaf september tot en met november 2018. Begin oktober wordt er 

al een begin gemaakt met het bouw klaar maken van het terrein. Op 11 oktober wordt officieel met de 

bouw gestart door het bouwbord te onthullen. Samen met wethouder en betrokken inwoners van het 

gebied. 

Bouw 

De bouw staat gepland vanaf december 2018 tot en met mei 2019. In de eerste week van december 

zal de eerste paal de grond in gaan. Vervolgens worden in januari 2019 de eerste 

transformatorhuisjes geplaatst. Dit zijn de energiehuisjes die de opgewekte energie door de zon 

omzetten naar stroom voor ons elektriciteitsnet. Het plaatsen van de zonnepanelen duurt vervolgens 

tot voorjaar 2019. 

Oplevering 

De oplevering van Zonnepark Oosterweilanden staat gepland in juni 2019. Na een periode van bijna 

een jaar wordt Zonnepark Oosterweilanden juni feestelijk met alle bewoners in gemeente Twenterand 

geopend. Naast de duurzame energie die het park oplevert, komen de opbrengsten van het 

zonnepark in een energiefonds voor de verdere verduurzaming van de gemeente. 

Kees van Dorth: “Het moet ‘ons zonnepark’ worden” 

Persoonlijk is hij zich er al lang van bewust dat we 

moeten omschakelen van fossiele naar duurzame 

brandstoffen. “Dat niet alleen. We moeten met elkaar 

naar een samenleving, waarin we grondstoffen 

hergebruiken, energie duurzaam opwekken en tevreden 

zijn met wat we hebben.” Het is de motivatie van Kees 

van Dorth uit Wierden. Kees was projectleider van de 

realisatie van het zonnepark De Groene Weuste in 

Wierden. Hij brengt zijn welkome ervaring nu mee in de 

projectgroep voor de aanleg van het zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen. Zijn boodschap: 

“Zorg voor een ‘ons zonnepark’-gevoel, want lokale betrokkenheid is een voorwaarde om de 

energietransitie tot een succes te maken.” 

Volgens Kees is het een eerste en belangrijke stap in die omschakeling van fossiele naar duurzame 

energie. “Als je het geld dat je met het zonnepark verdient, weer terug laat komen in de lokale 

samenleving dan is het voordeel direct merkbaar. Daarmee creëer je draagvlak voor duurzame 

initiatieven die je weer kunt uitvoeren met dat geld. De lokale samenleving moet de voordelen gaan 

ervaren.” Daar zit volgens Kees de grootste uitdaging voor het zonnepark Oosterweilanden. 



Paard, stoommachine, computer 

De mensen bewust maken van de noodzaak van verandering is niet makkelijk. Kees is van mening 

dat mensen de voordelen daadwerkelijk moeten ervaren. “Het is net als toen we van paarden 

overgingen naar de stoommachine en ook bij de introductie van de computer: niemand zat erop te 

wachten, maar de gevolgen waren enorm. We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder, 

maar die is er ooit geweest. In de toekomst zullen we ons ook afvragen hoe we ooit zonder duurzame 

energiebronnen hebben kunnen leven. We staan aan de wieg van een nieuw tijdperk.” 

‘Wierdens model’ 

Kees van Dorth heeft dus ervaring in de aanleg van een zonnepark en heeft samen met het 

projectteam dat hij leidde, het ‘Wierdens model’ ontwikkeld. “Het park werd gebouwd door lokale 

aannemers en installateurs. Vrijwilligers, mensen van Soweco (zie foto), statushouders en werklozen 

hebben meegebouwd. Hierdoor werd het voor veel Wierdenaren een 'eigen' park.” Voor het zonnepark 

Oosterweilanden is het lastig om tijdens de bouw deze eigen inbreng erin te krijgen, omdat de 

Zonnepark Oosterweilanden BV gehouden is aan Europees aanbesteden. Het is belangrijk dat je veel 

communiceert tijdens en over de aanleg, zodat je de mensen wel laat zien wat er wordt gebouwd. En 

waar mogelijk moet je dan de lokale kracht van de samenleving inzetten.” 

Maatschappelijk rendement 

Zodra het zonnepark Oosterweilanden is aangelegd en de exploitatiefase gaat beginnen, liggen er 

grote kansen om de samenleving van Twenterand ook financieel mee te laten profiteren. 

Crowdfunding is een mogelijkheid, die ook in Wierden pas is toegepast na de aanleg van het park. Of 

dat ook voor het zonnepark Oosterweilanden gaat gebeuren is nu nog de vraag. Echter, in 

Twenterand vloeien de opbrengsten uit het zonnepark terug in een duurzaamheidsfonds. Dat vergroot 

de betrokkenheid. En doordat de geldstromen richting de gemeente gaan, ontstaat er ruimte voor 

duurzame initiatieven zonder dat het ook maar een cent kost. “Dat is een niet te onderschatten 

maatschappelijk rendement”, besluit Kees. 

Bekijk een filmpje over zonnepark De Groene Wueste in Wierden 

Hoe werkt de aanbesteding van het zonnepark? 

Omdat Zonnepark Oosterweilanden BV eigendom is van de gemeente is er een aanbestedingsplicht 

vanuit de gemeente naar de BV. Aangezien het park een hoge financiële waarde heeft, moet de 

inkoop worden ingekocht conform een Europese aanbestedingsprocedure. In Nederland is deze wet 

vertaald naar nationale wetgeving in de Aanbestedingswet 2012. 

Voor deze aanbesteding is gekozen voor de Niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit 

twee fasen waar potentiële partijen doorheen moeten voor ze de opdracht gegund krijgen, namelijk de 

selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase kunnen alle partijen meedoen, die worden 

vervolgens beoordeeld aan de hand van criteria die van tevoren zijn opgesteld en die voor alle partijen 

van tevoren inzichtelijk zijn gemaakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=EOiyB6IB1-M


De selectiefase moet er op een zo eerlijk en transparant mogelijke manier voor zorgen dat alleen 

partijen die daadwerkelijk in staat zijn om dit zonnepark te realiseren meedoen in de volgende fase. 

Een voorbeeld hiervan is dat de partij ervaring moet hebben met de bouw van een zonnepark van 

deze omvang. De aanmelding voor de selectiefase bleef gedurende een vastgestelde periode open, 

waarna de aanmeldingen beoordeeld worden. Momenteel is de selectiefase afgerond. De partijen die 

door de selectiefase zijn gekomen, zijn daarna aan de slag gegaan met hun inschrijving voor de 

volgende fase: de gunningsfase. 

In de gunningsfase kunnen partijen een aanbod doen, waarin zij beschrijven voor welke prijs zij het 

zonnepark kunnen bouwen, welke materialen en apparatuur ze daarvoor gebruiken, en hoe veel 

stroom het zonnepark naar verwachting zal opwekken. Deze aanbiedingen worden aan de hand van 

vooraf vastgestelde, en bij alle geselecteerde partijen bekende criteria, beoordeeld. Op basis van 

deze beoordeling ontstaat er een ranking. Het aanbod dat de hoogste beoordeling krijgt wordt 

nummer één in de ranking, deze partij krijgt dan een voorgenomen gunning. De partijen die met hun 

inschrijving niet hebben gewonnen ontvangen een voorgenomen afwijzing. Na het gelijktijdig versturen 

van de berichten van voorgenomen gunning en afwijzing start er een standstill termijn van 20 

kalenderdagen. Als er in deze periode geen kortgeding aanhangig wordt gemaakt dan kan de 

definitieve gunning doorgang vinden. 

Wethouder Martha van Abbema onthult bouwbord 

Donderdagmiddag 11 oktober heeft wethouder Martha van 

Abbema het bouwbord voor het zonnepark onthuld. Hiermee 

wordt de start van de aanleg van het zonnepark gemarkeerd. De 

gemeente Twenterand is de enige aandeelhouder van de 

Zonnepark Oosterweilanden BV. Na de bouw van het zonnepark 

blijft de gemeente ook eigenaar van zowel het zonnepark als de 

lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. 

De gemeente ontwikkelt via Zonnepark Oosterweilanden BV het 

park met een subsidie voor Stimulering van Duurzame 

Energieproductie (SDE) van de Rijksoverheid. De opbrengsten 

van Zonnepark Oosterweilanden BV komen in een 

duurzaamheidsfonds voor de verdere verduurzaming binnen de gemeente. Hiermee wordt een 

traditioneel concept als de publieke nutsvoorziening in een nieuw, modern jasje gestoken. 

In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een 

totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar 

verwachting zal het zonnepark halverwege juni 2019 officieel worden geopend. 



 

Ook SDE subsidie voor Zonnepark Flierbelten 

Ook het zonnepark Flierbelten in Vroomshoop heeft een SDE subsidie gekregen voor de ontwikkeling 

van een zonnepark. Het gaat om een zonnepark van circa 6 hectare. Daarbij opgeteld de 16 hectare 

voor het zonnepark Oosterweilanden komt het totaal op 22 hectare. Dat betekent dat in Twenterand 

voor 2023 nog 3 hectare aan zonnepanelen gerealiseerd moet worden om de doelstelling van 25 

hectare te halen. Het zonnepark Flierbelten is particulier eigendom. 

 

 

 

 

 

 


