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Participatieplan Zonnepark Sportpark Sappemeer 
 
Inleiding 
In juni 2018 is door Riemersma Projecten gevestigd te Drachten een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend voor de bouw en exploitatie van een kleinschalig zonnepark 
op een locatie gelegen naast de sportvelden aan de Rijksweg Oost te Sappemeer.  Het 
projectgebied heeft een oppervlakte van 0,95 hectare en heeft volgens het vigerende 
bestemmingsplan de enkelbestemming Sport. Omdat het tot nu toe niet mogelijk was om op 
deze locatie activiteiten te ontplooien overeenkomstig de bestemming en elk perspectief 
daartoe voor de komende jaren ontbreekt, ligt het perceel al jarenlang braak en wordt 
overwoekerd door struiken en heesters. Om verdere verwildering en verloedering van het 
gebied tegen te gaan heeft de huidige eigenaar het plan opgevat om de ruimte te gebruiken 
als kleinschalig zonnepark. Met de toenmalig wethouder en ambtenaren is meerdere malen 
overleg gevoerd om een bestemming te vinden voor deze “rotte kies” bijvoorkeur in de 
richting van duurzaamheid. 
Met de plannen voor een zonnepark en een herinrichting van het terrein wordt tegemoet 
gekomen aan de wensen van zowel direct omwonenden als de betrokken sportverenigingen. 
Met zowel omwonenden als met de sportverenigingen heeft in mei 2018 een 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden in de kantine van de Tennisvereniging. Omwonenden 
maken zich zorgen over verdergaande verwildering omdat de dichte begroeiing uitnodigend 
is voor samenkomst van een bepaalde groep jongeren. De deels dichtgegroeide kunstmatig 
aangelegde vijvers die van oorsprong deel uit maakten van een restaurantcomplex, vormen 
een risico voor jongere jeugd. Hoewel het terrein is afgesloten met een hekwerk, komen er 
regelmatig mensen. Ook wordt er af en toe afval gedumpt. 
 
Korte beschrijving van het zonnepark 
De locatie biedt ruimte voor ca. 3000 panelen waarmee 0,85 mWh aan elektriciteit kan 
worden opgewekt. Met dit vermogen valt het park in de RVO criteria onder de groep Kleine 
zonnestroom-installaties tot 1 mWp. 
De aanvankelijke bedoeling was om het park geheel of gedeeltelijk in te richten als 
postcoderoos-project. In overleg met bestuursleden van Duurzaam Menterwolde is hier van 
afgezien omdat deze coöperatie al langere tijd bezig was met de ontwikkeling van een eigen 
postcoderoos-project onder de naam Sunbrouck. Twee, op korte afstand van elkaar gelegen 
parken zouden een ongewenst concurrentie effect kunnen  oproepen. Op dit moment loopt 
de acquisitie van de panelen onder de leden van de coöperatie volop, maar zijn nog niet alle 
panelen verkocht. De noodzaak voor een vergelijkbaar tweede project is derhalve op dit 
moment nog niet aanwezig. 
 
Participatie mogelijkheden 
De gedachten gaan uit naar een tweetal vormen van participatie namelijk direct en indirect.  
 
De directe participatie omvat een financiële participatie van maximaal 12,5 % van de 
stichtingskosten middels Greencrowd Crowdfundings Platform (voor nadere info: 
www.greencrowd.nl).  
Greencrowd is in Nederland gespecialiseerd in het financieren van projecten en 
voorzieningen (waaronder zonneparken) die de energietransitie mogelijk maken en 
bevorderen. In onderhavig geval kunnen omwonenden en leden van de sportvereniging 
participaties kopen tegen een bedrag € 100,-- per participatie met een minimum inleg van €  
500,--. De participaties worden afgelost na 5 jaar en de rentevergoeding bedraagt 5%. 
Een ander onderdeel van de directe participatie is dat alle bewoners/huiseigenaren van 
woningen aan de Slochterstraat (ca. 50 stuks) de gelegenheid wordt geboden om mee te 
liften met het inkoopvoordeel van het aan te leggen zonnepark. Dit kan leiden tot een 
besparing van ongeveer 20% op de aankoop van zonnepanelen. Deze actie zal worden 
uitgevoerd in samenwerking met 1 of 2 lokale installateurs. Afhankelijk van de behoefte 
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zullen er 1 of meerdere informatieavonden worden belegd in de kantine van de 
Tennisvereniging. 
 
Indirecte participatie krijgt vorm in de samenwerking met het coöperatieve noordelijke 
energiebedrijf VanOns. Dit bedrijf is eigendom van de 3 noordelijke energiekoepels  GREK, 
Drentse KEI en Us Kooperaasje.  De klanten die tevens lid zijn van de locale 
energiecoöperaties, zijn hierdoor indirect betrokken bij de opbrengst van het park en krijgen 
mogelijk ook stroom uit het park.  
Met het bedrijf VanOns is recentelijk gesproken en de principe afspraak gemaakt dat de 
stroom die het park opbrengt aan dit bedrijf wordt geleverd. VanOns heeft grote behoefte 
aan lokaal opgewekte duurzame energie en is positief over deze vorm van samenwerking. 
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