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Samenvatting 
Coöperatie Eekerpolder en duurzame energieproducent Solarfields zijn voornemens een 

grondgebonden zonnepark te ontwikkelen in de Eekerpolder. Het project wordt 

ontwikkeld in 2 fasen. Een deel is gelegen in de gemeente Midden-Groningen (67,5 

hectare) en een deel is gelegen in de gemeente Oldambt (ongeveer 100 hectare). Voor 

het deel van gemeente Midden-Groningen is reeds een vergunningsaanvraag ingediend. 

Voor dit gedeelte van het zonnepark wordt in december 2020 de SDE++ subsidie 

aangevraagd. Dit coöperatieplan is op gedeelte Midden-Groningen toegespitst.  

 

Participeren voor Coöperatie Eekerpolder gaat het volgende betekenen: 

1. 50% lokaal eigendom in zonnepark Eekerpolder; 

2. 50% financiële deelname in het zonnepark; 

3. voor 50% mee-investeren in het zonnepark; 

4. 50% van de rendementen ontvangen en deze beheren middels een transparante 

meerjarenbegroting; 

5. investeren in verduurzaming, leefbaarheid en natuur in de omgeving; 

6. meebeslissen over het landschappelijke inpassingsplan en de meerwaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Inleiding 
In 2015 hebben bewoners van Meeden een plan voor zonne-energie in de Eekerpolder 

voorgesteld aan de toenmalige gemeente Menterwolde. Nu gemeente Midden-

Groningen haar beleid voor duurzame energie heeft vastgesteld is dit plan weer in beeld 

gekomen. Het plan voor een zonnepark in de Eekerpolder is eveneens door duurzame 

energieproducent Solarfields voorgesteld. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen 

Solarfields en bewoners. 

 

Bewoners uit de dorpen hebben Coöperatie Eekerpolder opgericht om te participeren in 

het zonnepark. Tussen Coöperatie Eekerpolder en Solarfields is afgesproken dat beide 

partijen ieder voor 50% participeren in het zonnepark. Om het gedeelde eigendom te 

realiseren is Zonnepark Eekerweg B.V. opgericht.  

 

Gedurende de ontwikkelfase van zonnepark Eekerpolder is Coöperatie Eekerpolder 

breed draagvlak aan het creëren door zoveel mogelijk bewoners uit te nodigen tot 

participatie in dit project. Hiervoor is dit coöperatieplan en een communicatieplan (zie 

bijlage 1) opgesteld. In het participatieplan (zie vergunningsaanvraag) wordt meer verteld 

over hoe de samenwerking tussen Coöperatie Eekerpolder en Solarfields tot stand is 

gekomen. 

 

2. Draagvlak 
2.1.  Waarom is er draagvlak? 
1) Bewoners van Meeden hadden 2015 de locatie Eekerpolder reeds geïdentificeerd als 

geschikt voor een zonnepark doordat deze uit het zicht van de omliggende dorpen 

ligt.  

2) Er is een actief en zorgvuldig ontwikkelproces gestart om samen met omwonenden 

en andere belanghebbenden een zonnepark te ontwerpen met maatschappelijke, 

landschappelijke en ecologische meerwaarde. Wij hebben zeggenschap over hoe het 

zonnepark er uit komt te zien en hoe deze geëxploiteerd wordt. 

3) Er is gelijkwaardige samenwerking en gezamenlijke planvorming tussen Coöperatie 

Eekerpolder en Solarfields. Er zijn sinds maart 2020 gesprekken gevoerd tussen de 

twee partijen waardoor er overeenstemming is ontstaan over de gezamenlijke 

doelstelling en verdeling van taken/verantwoordelijkheden. Wij hebben het gevoel dat 

het vervolg in de samenwerking eveneens prettig zal verlopen. Om onszelf hiervan te 

verzekeren is er reeds een verklaring voor samenwerking  

4) De locatie van het zonnepark is gelegen in de Eekerpolder langs het Winschoterdiep. 

De totale projectlocatie beslaat een oppervlakte van 176 hectare waarvan 60 hectare 

in gemeente Midden-Groningen ligt en 116 hectare in gemeente Oldambt. Het gebied 

ligt niet in het zicht van de dorpen en omwonenden omdat het zonnepark tussen het 



spoor en de A7 komt te liggen. Mede hierdoor is er draagvlak onder omwonenden 

voor de ontwikkeling van een zonnepark op deze locatie.  

5) Op de locatie voor het zonnepark zijn reeds windmolens in aanbouw. Door de 

realisatie van een zonnepark rondom de windmolens ontstaat er een duurzaam 

energielandschap. De grond rondom de windmolens wordt zo efficiënt en nuttig 

gebruikt. Het zonnepark biedt bewoners de kans om te participeren in de duurzame 

energieontwikkeling in hun omgeving.  

 

2.2.  Hoe is draagvlak ontstaan? 
1) Draagvlak is ontstaan doordat de dorpen voor 50% eigenaar van het zonnepark 

worden en daardoor zeggenschap en financiële opbrengsten uit het zonnepark 

ontvangen. 

2) Door veel overleg met Solarfields op basis van gelijkwaardige samenwerking. De 

coöperatie en Solarfields hebben samen gesprekken met gemeenten, provincie en 

andere stakeholders gevoerd zodat er samen beslissingen genomen konden worden 

waar beide partijen achter staan. 

3) Overleg met de dorpscoöperaties Meeden, Muntendam, Zuidbroek, Noordbroek, 

Westerlee, DorpenAlliantie Oost-Groningen en Duurzaam Menterwolde 

4) De coöperatie zorgt ervoor dat elk huisadres automatisch lid wordt van de coöperatie. 

Het lidmaatschap is adres-gebonden. Hierdoor kunnen mensen automatisch 

meebeslissen over hoe de opbrengsten besteed worden en gebruik maken van 

andere coöperatie-voordelen. Wij houden het zo laagdrempelig mogelijk. Dit spreekt 

de mensen aan. 

 

2.3.  Hoe wordt draagvlak aangetoond? 
1) Draagvlak wordt aangetoond aan de hand van het Participatieplan dat bij de 

vergunningsaanvraag is ingediend. Hierin staat een verslaggeving van de overleggen 

en de informatieavond die hebben plaatsgevonden gedurende het ontwikkelproces.  

2) Door middel van het participatieverslag van de informatieavond in Meeden in bijlage 

2. 

3) Er wordt verklaring opgesteld met daarin de namen van individuen en lokale partijen 

die dit project steunen.  

3. Financiële participatie voor 50% lokaal eigendom 
3.1.  Financiële investering 
Aangezien de coöperatie van plan is voor 50% mede-eigenaar van het zonnepark te 

worden, zullen wij ook 50% van de totale investering inbrengen. Deze investering kan 

ongeveer 20 miljoen zijn. Door middel van een bankfinanciering wordt het project 

gerealiseerd. Hiervoor dient de coöperatie 20% Eigen Vermogen in te brengen.  

 



Het Eigen Vermogen wordt opgehaald door middel van de volgende 

instituten/regelingen: 

1) Fonds Nieuwe Doen 

Hier heeft overleg mee plaatsgevonden. Zij zijn bereid 50% van het Eigen 

Vermogen te financieren.  

2) Triodos Bank  

Triodos Bank heeft aangegeven dit project eventueel mee te kunnen financieren. 

Hier zijn vervolgafspraken voor. 

3) Rabobank 

Rabobank heeft aangegeven graag te willen participeren in dit project en daarbij 

ook risicodragend te kunnen zijn.  

4) Eigen inbreng via Zonneakkers Zuidbroek (Zonnig Meeden B.V.) en Stichting 

Innovatief Zonne-energiepark Meeden 

Zonneakkers Zuidbroek produceren sinds juni 2020 duurzame energie. Deze 

gelden kunnen gedeeltelijk opnieuw geïnvesteerd worden via de stichting die 

duurzame doelstellingen heeft. 

5) Deelnemers die obligaties kopen 

Voor een bepaald bedrag worden obligaties ter beschikking gesteld voor de 

dorpen en de rest van Nederland.  

6) Overige financiers  

4. Beheer en besteding van de opbrengsten 
4.1.  Beheer 
Voor het beheer van de gelden die beschikbaar komen voor Coöperatie Eekerpolder 

wordt een transparante organisatie opgebouwd: 

1) Onze rentmeester (uit onafhankelijk bureau) 

2) Commissie (niet bestuur van de coöperatie) 

 

Bovenaan staat de rentmeester in opdracht van Coöperatie Eekerpolder. De rentmeester 

zorgt ervoor dat aflossingen worden gedaan en rekeningen worden betaald. Deze werkt 

nauw samen met de bank. Daaronder staat een commissie die initiatieven voor 

verduurzaming, leefbaarheid en natuur beoordelen. Deze commissie bestaat uit 

coöperatieleden en eventueel dorpsraadsleden. De ingediende voorstellen voor 

initiatieven en aanvragen voor maatschappelijke sponsoring komen uit de gelederen van 

Coöperatie Eekerpolder, dorpscoöperaties, dorpenallianties en bewoners van de 

betrokken dorpen. 

 

Voor het financieel beheer ontstaan er 2 posities: 

A. De positie van de betrokken dorpen aangesloten bij de coöperatie om 

opbrengsten in de omgeving te investeren (korte termijn); 

B. De positie van het financieel kader; het instituut dat de gelden gaat beheren 

(lange termijn) 

 



Het verschil in de posities is dat het beheer van A de revenuen van de coöperatie gaan 

besteden. Het beheer van B omvat het administreren en het bestendigen van de 

revenuen in de vorm van duurzame beleggingen. 

 

4.2. Positie A: Korte termijn investeringen 
Het beheer en exploitatie van de toelage voor de dorpen gaat met een openbare  

begroting: 

Verenigingen, clubhuizen, school projecten, leden initiatieven, en diverse aanvragen 

worden voorgelegd aan de initiatieven commissie van de coöperatie Eekerpolder. De 

commissie bepaald of honoreert, de rentmeester fiatteert en de boekhouder betaald. 

 

Voor gemeente Midden-Groningen wordt een duurzaamheidsfonds opgericht waar 

jaarlijks een bedrag door de coöperatie in wordt gestort. Hiermee kan de gemeente 

duurzame investeringen realiseren. 

 

4.3.  Positie B: Lange termijn investeringen 
Om ook in de toekomst over gelden te blijven kunnen beschikken, gaat de rentmeester 

met Coöperatie Eekerpolder duurzame beleggingen initiëren en beheren. Ook 

participaties in duurzame beleggingen behoren tot de mogelijkheden. 

 

Uitgangspunten inzake dit beheer zijn: 

- Stimuleren kleinschalige duurzame investeringen, bijvoorbeeld zonnepanelen op 

het dak voor particulieren. 

- De Coöperatie Eekerpolder gaat posities innemen in veilige duurzame 

beleggingen, met gelimiteerde inleg. Bijvoorbeeld investeringen in biologische 

grondpercelen en bospercelen. 

5. Bewonersparticipatie 
5.1. Lidmaatschap in de coöperatie 
Alle inwoners van de omliggende dorpen worden kosteloos en automatisch lid via hun 

huis adres. Dit recht blijft adres-gebonden.  

1) Adres-gebonden lidmaatscha; 

2) Energie met korting via Energie VanOns (optioneel; wordt in later stadium van de 

ontwikkeling verder uitgewerkt); 

3) Voordeel door middel van collectieve inkopen voor verduurzaming van 

particuliere woningen, bijvoorbeeld zonnepanelen of dubbele beglazing; 

4) Meedoen aan activiteiten m.b.t. inrichting en ecologie op het zonnepark; 

5) Indienen van voorstellen voor maatschappelijke sponsoring. 

 

5.2.  Duurzame energie 
Elk lid kan eventueel desgewenst energie afnemen via Energie VanOns met korting. 

Hiervoor dienen wij een PPA-contract af te sluiten met Energie VanOns. Gesprekken 

hierover zullen ten tijde van de financiering plaatsvinden.  



 

5.3. Obligaties 
Coöperatieleden kunnen ook participeren door obligaties te kopen. Het participeren 

middels obligaties gebeurt in de financieringsfase van het Eekerpolder project. De uitgifte 

van obligaties is ten tijde van de contracteringsfase. Het proces dient te voldoen aan de 

wet Financiële Toezicht Regels (FTR). 

 

Obligaties kunnen via www.zonnepanelendelen.nl worden verkocht of in eigen beheer 

indien dit wenselijk en haalbaar is. Indien er gebruik wordt gemaakt van Zonnepanelen 

delen kunnen mensen van 25 euro een obligatie kopen. Gedurende 15 jaar levert deze 

obligatie een jaarlijks rendement van zo’n 4,5%. Er wordt een bepaald bedrag beschikbaar 

gesteld die allereerst voor bewoners uit de omgeving toegankelijk is en daarna voor de 

rest van Nederland.  

6. Lokale meerwaarde 
6.1. Landschappelijke inpassing 
De landschappelijke structuur is leidend voor de inrichting van het project: 

- De Eekerpolder is gelegen tussen twee verhoogde dijklichamen die in een 

oostwest-richting lopen. 

- Circa 25% van de totale oppervlakte van het zonnepark wordt natuurgebied. 

- In het plangebied staan zeven windturbines die nu in aanbouw zijn.  

 

De grote lijnen van het plan worden door Libau, gemeente Midden-Groningen, gemeente 

Oldambt, landschapsbureau BRO en Coöperatie Eekerpolder ontworpen. De omliggende 

dorpen worden betrokken bij de inrichting van het gebied. Het gaat hierbij om het 

opwaarderen van de landschappelijke en recreatieve waarde zodat de beleving van het 

gebied verbeterd en verbreed wordt.  

 

6.2. Ecologische meerwaarde 
Aan de hand van een ecologisch onderzoek is bepaald dat het bij het creëren van 

ecologische meerwaarde voornamelijk gaat over de aanleg van blauwgrasland en 

ondiepe watergangen. Na de realisatie van het zonnepark worden er werkgroepen 

gevormd om de ecologische meerwaarde te creëren. Hierbij wordt gelet op insecten, 

vogels en kleine zoogdieren. Met illustraties en omschrijving op informatieborden 

worden de flora en fauna van dit gebied weergegeven. 

 

6.3. Recreatieve meerwaarde 
Aan te leggen recreatieve fiets- en wandelpaden gaan de polder ontsluiten. Voor 

bezoekers worden zowel aan het begin als aan het eind van de toegangsweg 

informatieborden geplaatst. Op deze borden worden kengetallen van het project 

gegeven zoals oppervlakte van de terrein indeling en energie productie. Er wordt ook een 

uitkijkpunt aangelegd om de polder in ogenschouw te kunnen nemen. 

 

 

 

http://www.zonnepanelendelen.nl/


BIJLAGE 1: Communicatieplan 
 

COMMUNICATIEPLAN ZONNEPARK EEKERPOLDER 

 

1. Aanleiding 

Vanwege internationale, nationale en regionale afspraken over het opwekken van 

duurzame energie, is gemeente Midden-Groningen genoodzaakt om binnen de eigen 

gemeente 1900 hectare grond in te richten voor het gebruik van zonnepanelen. De 

gemeente is voornemens dit gefaseerd te doen. Het is de bedoeling één derde (600 

hectare) vóór 2025 gerealiseerd te hebben. Gemeente Midden-Groningen heeft als 

voorwaarde dat de inwoners van omliggende dorpen dienen te participeren alvorens 

een bouwvergunning af te geven. 

 

2. Inleiding 

De omgeving van het dorp Meeden komt in aanmerking voor plaatsing van 

zonneparken. In 2015 heeft dorpscoöperatie Meeden het plan aangedragen de 

Eekerpolder in te richten als zonnepark. Dit gebied, dat tussen het spoor en de A7 ligt, is 

niet zichtbaar voor het dorp Meeden. Hoewel zonnepark Eekerpolder in 2015 is 

aangedragen als alternatief voor windpark N33, komt de Eekerpolder vanwege de 

nieuwe plannen nu weer in beeld. Omdat deze ontwikkeling voor het dorp Meeden veel 

kansen biedt, is er onder de leden van de dorpscoöperatie draagvlak. Gemeente 

Midden-Groningen heeft de dorpscoöperatie daarom in contact gebracht met 

ontwikkelaar Solarfields. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Coöperatie Eekerpolder. 

Deze coöperatie is samengesteld uit inwoners van voormalig Menterwolde en fungeert 

als brug tussen Solarfields en de inwoners.  

 

Vanwege de komst van windpark N33 in de nabijheid van het dorp, is begrip (en 

daarmee draagvlak) voor de energietransitie onder de inwoners van Meeden echter 

klein. Rijk en provincie hebben tot de bouw van dit windpark besloten zonder inspraak 

van inwoners. Dit heeft geleid tot hevige protesten. Ook nu hebben inwoners geen 

inspraak of een zonnepark er wel of niet komt; het moet gerealiseerd worden. De 

noodzaak tot de overstap naar duurzame energiebronnen en de behoefte aan ruimte 

voor duurzame energiebronnen is groot. Wel is er mogelijkheid tot meedenken over 

locaties en participatie.  

 

3. Wat zijn de kansen voor Meeden?  

Solarfields heeft aangeboden om de coöperatie Energiek Meeden voor 50% eigenaar te 

laten zijn van zonnepark Eekerpolder. Het is de bedoeling dat ieder huisadres in 

Meeden automatisch onderdeel is van de coöperatie en daarmee mede-eigenaar van 

het zonnepark. Door mede-eigenaar van het park te zijn krijgt Meeden:  

 

1. Opbrengsten uit het zonnepark ter investering in het dorp.  

2. Inspraak in de locaties (bijv. locaties die uit het zicht liggen, zoals de Eekerpolder, 

in plaats van locaties in het zicht, zoals het land achter de Hereweg). 

3. Een stevige onderhandelingspositie. 

4. Een voorbeeldfunctie voor andere energieprojecten in Nederland. 



5. Werkgelegenheid in de vorm van onderhoud.  

Anders dan bij windpark N33, wegen de kansen voor Meeden zwaarder dan de 

bedreigingen. In dit geval hebben we wel de lusten (opbrengsten uit het park) maar niet 

de lasten (horizonvervuiling, geluidsoverlast etc.).  

 

4. Communicatie zonnepark Eekerpolder 

Voor een succesvolle participatie van de inwoners van Meeden, is het belangrijk dat zij 

goed geïnformeerd zijn en zich goed geïnformeerd voelen.  

 

De kern van de communicatie is dat zonnepark Eekerpolder een goede ontwikkeling is 

voor iedere inwoner van Meeden. Dit is uiteraard het tegenovergestelde van windpark 

N33, waar slechts 12 individuen van profiteren. Zonder te refereren aan windpark N33, 

is dit de insteek van de communicatie. Iedere inwoner moet aan de hand van de 

communicatie beseffen dat het zonnepark van ons allen is, en dat dit de manier is 

waarop we grip en invloed hebben op onze omgeving. Hiervoor hanteren we de 

centrale boodschap:  

 

Coöp de Eekerpolder - energiek verhaal van ons allemaal 

 

De boodschap is gericht op inspraak, samenwerking en heldere informatievoorziening. 

Dit moet ook het uitgangspunt worden van het zonnepark; open, heldere 

communicatie.  

 

5. Communicatiestrategie 

Om iedere inwoner van Meeden van goede informatie te voorzien, kiezen we voor een 

communicatiestrategie dat uit twee delen bestaat:  

 

1. Voorlichting en informatievoorziening 

Dit omvat structurele, continue en proactieve informatievoorziening gericht op 

de inwoners van Meeden en omringende dorpen. De informatievoorziening is 

doorlopend; telkens wanneer er een nieuwe fase aanbreekt, wordt er 

gecommuniceerd.  

2. Campagnes 

Dit betreft tijdelijke campagnes die inwoners moeten overhalen iets te doen (bijv. 

bij aanmelding voor aandelen, n.t.b.) of voorlichting moeten aanjagen.  

 

5.1. Voorlichting en informatievoorziening 

Voorlichting is de doorslaggevende factor voor het succes van de communicatie. 

Inwoners van Meeden en omringende dorpen mogen onder geen beding het idee 

krijgen dat er weer iets in kamertjes achteraf besloten wordt. Daarom moet informatie:  

 

• Breed beschikbaar zijn, via een verschillend aantal kanalen 

• Desnoods op maat aangeboden worden 

• Helder zijn in boodschap en taalgebruik 

• Met begrip voor inwoners die ‘energie-moe’ zijn 

 



We willen inwoners van Meeden te allen tijde meenemen in de ontwikkeling van 

zonnepark Eekerpolder.  

 

5.2. Campagnes 

De campagnes zijn erop gebouwd om inwoners van Meeden en omringende dorpen te 

motiveren actie te ondernemen. Deze worden kort uitgevoerd rondom momenten waar 

dit nodig is, bijvoorbeeld wanneer er mogelijkheden zijn om zelf te investeren in het 

park en hier rendement uit te halen. Dit is nader te bepalen wanneer de noodzaak zich 

aandoet.  

 

6. Uitvoering voorlichting en informatievoorziening 

Om goede informatievoorziening te kunnen waarborgen, moeten we 

communicatiekanalen opzetten. Deze moeten laagdrempelig en goed bereikbaar zijn 

voor iedereen in de omgeving Meeden. Ik stel voor om in chronologische volgorde de 

volgende communicatiekanalen aan te maken en in te gaan zetten:  

 

• Een Facebook-pagina 

• Een informatiefolder/brief huis-aan-huis 

• Een e-mailadres 

• Een website (zeer wenselijk, maar afhankelijk van kosten en inspanning) 

• Eventueel één-op-één informatievoorziening d.m.v. een voorlichtingsavond in 

het dorpshuis 

• Een bereikbaar whatsapp-nummer  

 

Deze informatie beantwoord de volgende vragen: waar gaat dit over en wat betekent 

het voor mij? Benadruk dat dit een initiatief is waar iedereen van profiteert en noem 

voorbeelden hoe het dorp beter zal worden.  

 

Opmerkingen: de definitieve naam van de coöperatie moet dan bekend zijn. Ook is het 

maken van een huisstijl hierbij gewenst. Ook moet duidelijk worden dat iemand die niet mee 

wil doen aan dit initiatief de mogelijkheid heeft om eruit te stappen.  

 

Planning? 

 

6.1. Schrijfstijl 

Omdat het een samenwerking van en voor de inwoners van Meeden is, is de schrijfstijl 

informeel. We hebben het over ‘ons’ en ‘wij’ en ‘jij’ en ‘jou’. Onderling spreken we elkaar 

immers ook niet aan met ‘u’. We gebruiken korte bondige zinnen zonder jargon. 

Daarnaast is het belangrijk om steeds de positieve kant van het project te benadrukken. 

Voorbeelden:  

 

Voorbeeld wenselijk Voorbeeld niet wenselijk 

‘Heb jij je al aangemeld voor…?’  ‘Meld u nu aan voor…’  

‘Je kunt mede-eigenaar worden van het 

zonnepark. Zo kun je aan het 

zonnepark verdienen.’ 

‘Je kunt aandelen kopen in het 

zonnepark, wat betekent dat je hier 

rendement uithaalt’  



‘Wij vinden participatie belangrijk’ ‘We willen geen herhaling van 

windpark N33’  

 

6.2. Ambassadeurs 

De coöperatie Energiek Meeden bestaat voornamelijk uit inwoners die gestreden 

hebben tegen de komst van windpark N33. Aangaande de energietransitie bezitten zij 

een vertrouwensfunctie in de gemeenschap. Het is een goed idee om deze personen 

steeds in de communicatie terug te laten komen. Het gaat in elk geval om de volgende 

personen:  

 

• Johan Mulder 

• Jaap Keuning 

• Alma Ottens 

• Bart ter Horst 

• Joyce van der Wielen 

 

7. Eerste campagne 

Nadat de communicatiekanalen opgezet zijn, kunnen we beginnen met de eerste 

campagne. Tijdens deze campagne introduceren we de centrale boodschap en sporen 

we inwoners aan om actief informatie tot zich te nemen. We gebruiken hiervoor de 

ambassadeurs, die hun motivatie voor het zonnepark uitleggen (we willen het samen 

doen, iets goeds doen voor het dorp, waar iedereen van kan profiteren). 

 

Kanalen Doel Boodschap 

Eigen social media Informeren + motiveren • Kijk voor meer 

informatie op 

Facebook + 

website 

• Ik doe hieraan 

mee omdat… 

Facebook coöperatie Informeren + motiveren • Kijk voor meer 

informatie op 

• Wij doen dit 

omdat… 

Website Informeren • Waar gaat dit 

over? 

• Wat betekent het 

voor mij? 

• Wat zijn de 

voordelen voor 

het dorp? 

• Wat zijn de 

nadelen voor het 

dorp? 



Regiokranten Positieve PR • Hoe is deze 

samenwerking tot 

stand gekomen? 

• Wat zijn de 

voordelen? 

Menterwolde.info Positieve PR • Totstandkoming 

door de ogen van 

ambassadeur 

Dorpshuis Meeden Informeren + vragen 

beantwoorden 

 

 

Nadat de eerste campagne afgerond is, moeten de meeste inwoners van Meeden een 

beeld hebben van de plannen en weten waar zij meer informatie over het project 

kunnen vinden.  

 

8. Uitvoering eerste fase 

Er is een initiatiefgroep opgericht als voorlopig bestuur. Deze groep doet tevens 

uitvoerend werk. De initiatiefgroep heeft minimaal 1x per week overleg. Van dit 

communicatieplan zijn een aantal trajecten in uitvoering en voorbereiding. 

 

In uitvoering: 

- Facebook opgezet door Alma en Kirsten. 

- Regelmatig wordt de pagina van informatie voorzien. 

- Media; er verschijnen regelmatig artikelen in het Dagblad van het Noorden. 

- RTV-Noord 

- Menterwolde info 

- Vervolg op informatieavond 10 september 2020 

- De infoavond in het dorpshuis van Meeden vraagt om reactie.  

o Analyseren van negatieve reacties 

o Idem positieve reacties.  

- Organiseren van meer informatiebijeenkomsten:  

o Muntendam  

o Zuidbroek  

o Scheemda 

- Een uitnodiging (info folder) voor de info avond voor andere dorpen ontwerpen. 

- Flyers voor andere dorpen ontwerpen. 

- We gaan een eigen krant voor de Coöperatie oprichten. 

 

De initiatief groep wordt met meer leden uitgebreid. 

 

Huidige leden: 

o Alma ottens 

o Judith Boxtard 

o Kirsten Muntendam 

o Henriëtte Hartgers 

o Joyce Veenland 



o Elly uit Zuidbroek  

o Johan Mulder 

o Bart van der Horst  

o Jaap Keuning  

o Ben Verweij, Westerlee 

o Cornelis van der Ploeg, Scheemda 

 

Meedenkers op de achtergrond: 

o Dorpsraad Meeden  

o Dorpsraad Westerlee/Scheemda 

o Jan  

o Lylian Dwarkasing, Stichting Innovatief Zonne-energiepark Meeden 

o Barthold 

o Alida PvdA Oldambt  

 

Partijen waar overleg mee is gestart: 

o Dorpsraden Zuidbroek en Noordbroek 

o Muntendam 

 

Het concept van het coöperatieplan van Coöperatie Eekerpolder is ook verzonden aan 

gemeente Midden-Groningen en provincie Groningen op 2 september 2020. 

 

9. Vervolg 

Dit is nader te bepalen zodra de eerste communicatiekanalen staan en de eerste 

campagne loopt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 2: Verslag informatieavond 10-09-2020 
Op 10 september 2020 werd door Coöperatie Eekerpolder een informatieavond 

georganiseerd voor de bewoners van Meeden in het dorpshuis in Meeden. Aanwezig 

waren zo’n 50 man. De bijeenkomst duurde één uur.  

 

Tijdens de avond werd door voorzitter van de coöperatie Jaap Keuning een presentatie 

gegeven over het project. Onderwerpen zoals locatie, landschappelijke inpassing, 

investering en opbrengsten werden behandeld. Het tweede deel van de presentatie werd 

gegeven door Bart van der Horst, eigenaar boomverzorgings- en hoveniersbedrijf in 

Meeden, over de ecologische inpassing en meerwaarde. Daarna was er ruimte voor 

vragen.  

 

Naast bewoners en enkele raadsleden uit gemeente Midden-Groningen en gemeente 

Oldambt, waren ook de media van de partij, namelijk Dagblad van het Noorden en RTV-

Noord. Zij hebben op basis van de informatieavond artikelen gepubliceerd: 

- “Meeden doet eigen aftrap zonnepark”, 11-09-2020, door Johan de Veer, Dagblad 

van het Noorden 

- “Inwoners Meeden willen best eigen zonnepark maar zijn bang voor wildgroei”, 

11-09-2020, RTV-Noord 

 

Gestelde vragen met antwoorden: 

1) Hoe wordt het zonnepark beveiligd? 

Door middel van sloten en op enkele plekken camerabeveiliging.  

2) Gedacht aan openluchttheater voor culturele evenementen? 

Er wordt recreatieve ruimte gecreëerd; hier willen we graag over nadenken. 

3) Wordt er gebruik gemaakt van gemeentegelden voor de landschappelijke 

inpassing? 

In principe wordt er enkel gebruik gemaakt van de opbrengsten uit een zonnepark die 

worden voorgefinancierd door de bank.  

4) Is er ervaring met reeën die op de zonnepanelen springen?  

Reeën kunnen zonneparken betreden. Er wordt gebruikt gemaakt van een ‘deerfence’ 

waar reeën/herten niet in vast kunnen komen te zitten. Wij hebben nog niet eerder 

gehoord van reeën die op de zonnepanelen springen of zich aan de installatie 

verwonden.  

5) Zijn jullie niet bang dat het vol onkruid komt? 

Wij zorgen voor ecologisch beheer dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Er wordt één- tot 

tweemaal per jaar gemaaid. 

6) Waarmee ga je inzaaien? 

Met kruidenrijke mengsel die bijdragen aan de inheemse flora en fauna. 

7) Nagedacht over het aantrekken van vogels in verband met windturbines? 

Er wordt rekening gehouden met het aantrekken van bepaalde vogelsoorten die niet zo 

hoog vliegen als de windmolens dragen. Hier gaan wij meer onderzoek naar doen. 

8) Hoeveel % van het dorp moet erachter staan zodat het doorgaat?  

Draagvlak wordt niet kwantitatief gemeten. Het moet een win-win situatie zijn met 

goede verwachtingen. Wij verwachten niet dat er in één keer draagvlak is. Daarom zijn 



wij van plan te blijven informeren en iedereen uit te nodigen om te participeren. 

Daarvoor is de coöperatie opgericht.  

9) Hoe voorkom je dat er ook zonnepanelen aan de zuidkant worden gerealiseerd? 

Het is al beklonken en er is geen ruimte voor inspraak van omwonenden. 

Er is een vergunningsprocedure die participatie en draagvlak als belangrijke 

voorwaarden stelt. Dit is zo door de gemeenteraad besloten. De gemeenteraad beslist 

of een vergunning wordt vergeven. Ondanks dat de locaties ten zuiden van de spoorlijn 

ook als zoekgebied zijn aangewezen, zijn er voorwaarden aan verbonden. Er moet 40% 

van de winst ten goede aan de omgeving komen.  

10) Wat zegt Solarfields ervan? 

Wij richten ons op de ontwikkeling die op het moment in de Eekerpolder plaatsvindt. 

Hierover zijn wij in gesprek met de gemeente en hebben wij goedkeuring gekregen om 

draagvlak te zoeken. De plannen die in de media zijn verschenen ten zuiden van de 

spoorlijn zijn wij nu niet bij betrokken.  

11) Wat is draagvlak?  

Draagvlak is een afweging van factoren, zoals gevoel, profijt, ontwikkeling en wat het 

teweeg brengt. 

12) Grondrechten? Wat gebeurt er met de natuur als de grondrechten zijn 

afgelopen? 

De grond wordt gepacht van de eigenaren voor een periode van 30 jaar. In principe 

wordt de grond daarna weer teruggegeven aan de grondeigenaren. Misschien is het 

mogelijk om gedurende de exploitatie van het zonnepark de gronden waar natuur op 

wordt gerealiseerd te kopen zodat de natuur behouden kan blijven.  

13) Komt er daarna een nieuw zonnepark? 

De vergunning wordt nu voor maximaal 30 jaar versterkt. Het is pas dan te bepalen of 

er eventueel een nieuw zonnepark komt. 

14) Aan de raad: kun je als raad zeggen, we willen niks anders meer? 

*Dit antwoord is niet genoteerd. 

 

Vragen zijn beantwoord door Coöperatie Eekerpolder met input van raadsleden 

gemeente Midden-Groningen en gemeente Oldambt. 

 


