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Wij voelen de behoefte in te spreken nu wij zien dat er een brief gestuurd is namens een aantal 
bewoners van Meeden, over onze plannen en daar vragen over gesteld gaan worden.  
 
Omdat slechts 2 raadsleden zich door ons hebben laten informeren en 2 raadsleden onze 
informatieavond in Meeden bezocht hebben, voelen wij de behoefte om toe te lichten wie en 
wat wij zijn.  
 
Ik woon in Zuidbroek. Ik vertel u dit om aan te geven dat dit niet alleen Meeden betreft maar het 
hele gebied, Westerlee, Heiligerlee, Meeden, Muntendam, Zuidbroek en wellicht ook 
Noordbroek.  
 
Met onze coörpratie hebben wij gemeend het heft in eigen hand te nemen, want inderdaad de 
gebieden waar mogelijk zonneparken kunnen komen zijn reeds aangewezen in de RES. Eén 
van die gebieden is de Eekerpolder, tussen het Winschoterdiep en ten noorden van het 
spoor. Wij zijn van mening dat dit het enige gebied is in onze omgeving waar een zonnepark 
aangelegd kan worden, zonder de omgeving en zijn bewoners tot last te zijn!  
 
Ons zonnepark zal een kleine 70ha beslaan. Wel zijn er gesprekken gaande met de gemeente 
Oldambt wat ons park mogelijk kan vergroten.  
 
Zoals ook in de RES omschreven, staat voor ons vast dat er sprake moet zijn van 50% 
participatie in de breedste zin van het woord. Voor ons houdt dat in: 

- Invloed op de inpassing van het park 
- Invloed op en in de coorporatie 

 
50% van de opbrengsten is dan ook bestemd voor de dorpen. Wij doen dit vrijwillig, er blijft 
niets aan de strijkstok hangen.  
 
In het plan zelf is ook meegenomen dat wij 25% van het gebied inrichten met een zo hoog 
mogelijk ecologische waarde.  
 
Met deze opbrengsten willen we initiatieven in de dorpen ondersteunen, sportverenigingen, 
scholen, de buurtvereniging, kortom, alles wat de leefbaarheid in de dorpen kan vergroten komt 
in aanmerking. Voor de langere termijn zijn er ook plannen om te investeren voor de toekomst, 
denk aan een lening voor bedrijven of particulieren die zijn/ haar huis of pand wil verduurzamen.  
 
Inwoners kunnen op huisadres lid worden en tegen een licht gereduceerd tarief energie 
afnemen.  
Ook kunnen er obligaties gekocht worden wat een klein rendement oplevert voor de koper, 
maar waarmee het dorp gesteund wordt.  
 
DRAAGVLAK! Is en blijft een vaag begrip. Maar draagvlak is wel te meten. Of wij dit zelf willen 
doen, bijvoorbeeld door een stemming of het uit besteden aan een bureau weten wij nog niet.  
Maar wij wonen ook gewoon hier en horen de meningen om ons heen.  
Wij zijn er van overtuigd dat wij draagvlak hebben dan niet krijgen in de dorpen. Zonder 
aantoonbare draagvlak, leggen wij wat mij betreft GEEN zonnepark aan.  
 
Draagvlak betekent echter niet dat 100% van de inwoners achter ons plan zullen staan en dat 
zijn we ons terdege bewust.  



De redenen die door de inzenders van de brief worden aangedragen snappen we zelfs. 
Grotendeels. Maar wij zijn daar niet de veroorzakers van! Verschrikkelijk vinden wij wat onze 
omgeving is aangedaan met de komst van windmolens, de gevolgen zijn verstrekkend! 
 
NU menen wij een voorspong te hebben op de grote jongens, we zijn er op tijd bij en ons plan 
steekt goed in elkaar. Eindelijk kunnen de dorpen profiteren.  
Maar daarvoor zijn we u nodig, draagvlak!   
 
Omdat wij dit alleen niet kunnen wordt er samengewerkt met SolarFields. Wij zien daar een 
aardige partner in om deze plannen te verwezenlijken.  
 
v.w.b. de financiering van ons plan, wij hebben er vertrouwen in dat wij voldoende financiering 
krijgen voor ons plan. Voor het grootste deel is ons dit al toegezegd. Uiterlijk volgende week ligt 
ons financieel plan op tafel.  
 
Daarbij wil ik opmerken, vastleggen als het moet, dat wij onze plannen niet overdoen aan 
SolarFields of ieder andere aanbieder. Onze samenwerking is contractueel vastgelegd.  
 
Kortom, onze plannen zijn ver gevorderd en al aardig uitgewerkt.  
 
Jammer genoeg gooit Corona roet in het eten en gaan de geplande bijeenkomsten in 
dorpshuizen niet door. ook hebben wij simpelweg de middelen niet om gelikte flyers uit te 
brengen of een WEBinar te houden. Wel kunnen we een kop koffie drinken in klein gezelschap! 
Ik nodig u bij deze van harte uit.  
 
Joyce van Wielen 
 
 


