Aan de bewoner(s) van dit pand
<<adres>><<huisnummer>>
<<postcode>> <<woonplaats>>
LET OP, BELANGRIJKE INFORMATIE OVER EEN ZONNEPARK

Datum
Onderwerp

: 28 november 2020
: informatieavond zonnepark Wierdensche Aa

Geachte heer / mevrouw,
Als duurzaam energiebedrijf heeft Pure Energie samen met de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter een
idee voor een zonnepark in de gemeente Wierden. Als mogelijke, toekomstige buren vinden wij het belangrijk
om u hierover vroegtijdig te informeren. In deze brief leggen wij in het kort uit wat ons idee is en nodigen u van
harte uit voor een informatiebijeenkomst.
Pure Energie
Allereerst stellen wij ons aan u voor. Wij zijn duurzaam energiebedrijf Pure Energie uit Enschede. Al bijna 25
jaar werken wij aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de
directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan vervolgens de groene
stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Ook leveren we
zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) wil het gebruik van fossiele brandstof terugdringen en
duurzame energie bevorderen. SDEWE wil dit bereiken door Wierdense gemeenschap te motiveren, te
ondersteunen en te informeren over de energietransitie en duurzaamheid. Zo kunnen inwoners en bedrijven
bij het Energieloket terecht met vragen over subsidies, energiebesparing, isolatie en zonnepanelen. Ook
organiseert SDEWE allerlei acties op het gebied van duurzaamheid en is SDEWE eigenaar van het zonnepark De
Groene Weuste in Wierden.
Ons idee in Wierden
In samenwerking met een grondeigenaar hebben wij een idee voor een zonnepark aan de Beverdamsweg in
Wierden. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 6 hectare ten westen van de A35 en ten noorden van afrit
31 (zie ook afbeelding onderaan de brief). Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks circa 6 miljoen
kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg elektriciteit voor meer dan 2.000 huishoudens.
Stand van zaken
Het plan verkeert in een pril stadium. We hebben een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar en een
werknaam gekozen: zonnepark Wierdensche Aa. Ook hebben wij een principeverzoek bij de gemeente
Wierden ingediend, waarin we kort ons idee hebben toegelicht. In augustus heeft het college van B&W
ingestemd met dit verzoek, waarmee het college aangeeft dat zij in algemene zin positief zijn over het idee.
Met dit besluit hebben zij nadrukkelijk nog geen groen licht gegeven voor het zonnepark. Hiervoor moeten wij
een formele vergunningsaanvraag indienen, maar eerst gaan wij verder in gesprek met de omgeving.

Eerste stappen zijn gezet
Pure Energie heeft een eerste stap gezet door direct omwonenden en het Plaatselijk Belang Rectum Ypelo
persoonlijk te informeren over het plan en de werkwijze. Ook is Pure Energie een gelijkwaardige samenwerking
aangegaan met de SDEWE, waardoor de helft van het zonnepark straks in lokale handen komt. Met het
organiseren van een informatiebijeenkomst willen we graag een volgende stap zetten met de omgeving.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 15 december 2020 organiseren wij een informatiebijeenkomst om u meer te vertellen over ons
idee. Ook willen wij u verder meenemen in onze werkwijze, de manier waarop wij u en uw omgeving willen
betrekken, de mogelijkheden voor financiële deelname en de landschappelijke inpassing van het zonnepark.
Uiteraard stellen wij u deze avond ook in de gelegenheid om vragen te stellen, ideeën te uiten of zorgen
kenbaar te maken bij ons.
De bijeenkomst vindt plaats in Kulturhus Akkerhus, Ypeloschoolweg 2B in Ypelo en start om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.15 uur). Bij deze bijeenkomst houden we ons de geldende coronarichtlijnen (zie bijlage) en mogen
maximaal 25 personen aanwezig zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk om u via de website
www.zonneparkwierdenscheaa.nl aan te melden voor deze bijeenkomst. Als er meer dan 25 aanmeldingen
komen, houden we een tweede bijeenkomst op 16 december 2020. Kunt u niet digitaal aanmelden? Neem dan
telefonisch contact met ons op. Wilt u liever geen fysieke bijeenkomst bijwonen, dan horen wij dat ook graag.
Samen met u kijken we dan hoe we in gesprek kunnen gaan.
Wij staan u graag te woord
Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen? En bent u wel benieuwd naar ons idee?
Meer informatie over het zonnepark vindt u op de website www.zonneparkwierdenscheaa.nl. Hier kunt u zich
ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u vragen over het zonnepark heeft, kunt u ook contact
opnemen met Miranda Scheffer via het telefoonnummer 06 - 54341621 of e-mailadres
miranda@duurzaamwierdenenter.nl. Wij staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,

Harld Schuldink
Pure Energie

Kees van Dorth
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter

A35

Afrit 31

Met het gele vlak is de beoogde plek van het zonnepark aangegeven.

