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Inleiding
In het participatie verslag van oktober 2019 is te zien hoe de gesprekken met de omgeving, te
weten de directe omwonenden, vormgegeven en verlopen is. Kort samengevat worden de
hoofdlijnen van dit proces hieronder weergegeven.
In het reeds doorlopen proces valt op dat de directe omgeving in het begin van de
planontwikkeling in 2018 nog open stond voor overleg en afstemming, getuige de eerste paar
afspraken die Kronos heeft gehad met direct omwonenden. Daarop volgend is echter al redelijk
vroeg in het proces de keuze door de direct omwonenden gemaakt om een advocaat in de arm
te nemen. Vanaf dit moment is ook de onderlinge communicatie tussen de direct omwonenden
en Kronos stroever verlopen. Dit betrof niet alleen het ontwerp van het zonnepark, maar ook de
financiële participatie welke evengoed onderdeel van het plan vormen.
De verschillende momenten om de financiële participatie te bespreken en af te stemmen hebben
niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zo is er een bijeenkomst georganiseerd om de financiële
participatiemogelijkheden te bespreken. Hiervoor zijn de directe omwonenden per brief
uitgenodigd. Een breder publiek is uitgenodigd middels een advertentie in de krant (zie ook het
participatie verslag). Helaas is de bijeenkomst onbezocht gebleven. Ook een telefonische
benadering (1 op 1) vanuit Kronos leverde geen concrete voorkeuren of wensen op (zie
eveneens participatie verslag).
Deze ontwikkeling geeft aanleiding tot een participatie reanimatieplan, waarin geprobeerd
wordt de participatiemogelijkheden bij het zonnepark aan de Ruilverkavelingsweg zoveel
mogelijk bij de directe omwonenden ten goede te laten komen. In wat volgt zal daarom
beschreven worden hoe Kronos deze doelstelling uit zal voeren.

Participatie Reanimatie Stappenplan
Middels onderstaande stappen wil Kronos proberen het contact met de directe omwonenden
van het zonnepark opnieuw tot stand te brengen om zo een zo succesvol mogelijke financiële
participatie gezamenlijk met hen vorm te kunnen geven.

1. Overwegingen
Inmiddels hebben wij ook enkele zonneparken gerealiseerd, danwel in aanbouw in
Nederland. Bij enkele was eveneens sprake van weerstand tegen de komst van het
zonnepark. In alle gevallen stonden omwonenden meer open om over financiële
participatie te spreken nadat de vergunning onherroepelijk was. Een veel gehoord
argument aan de voorkant is dat meepraten het gevoel van instemmen geeft. Op het
moment dat de planologische procedure afgerond is zien wij dat mensen eerder het
gevoel hebben dat ‘als het er dan toch komt, dan kan ik beter meedoen’.
2. Digitaal en fysieke afspraakmomenten
Bij het opstarten van de financiële participatie (na financial close) wordt ingezet op
zowel een digitale als ook een fysieke aanpak omtrent het maken van afspraken over de
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financiële participatie. Zo heeft iedereen zelf de keuze. Ofwel via afstand online deel te
nemen in het zonnepark, of fysiek bij de bijeenkomsten die worden gehouden om alle
mogelijkheden te bespreken. Beide vormen zullen middels persoonlijke uitnodigingen
kenbaar worden gemaakt aan de directe omgeving. Voor een breder publiek zal dit
middels een advertentie in de krant gebeuren.
3. Opstellen website
Er wordt een project website opgesteld waarop het proces na vergunningverlening, via
bouwvoorbereidingen en bouw, tot aan ingebruikname van het zonnepark beschreven
wordt. Hierop worden, naast brief- en advertentie uitnodigingen ook aankondigingen
voor bijeenkomsten en afspraken omtrent de financiële participatie gepubliceerd. Ook
zal, waar van toepassing, een link naar een participatieplatform aangegeven worden op
de projectwebsite.
4. Gebruik participatieplatform
Gebruik maken van de kennis van derde partijen. Een platform als zonnepanelendelen.nl
heeft inmiddels in Nederland al de nodige projecten gedaan in de vorm van
crowdfunding. Hierbij hebben ze een 100% succesratio. Daarnaast bieden ze als
platform ook aan om actief te zijn in de werving en marketing. Door gebruik te maken
van de ervaring van een dergelijk platform en dit te combineren met onze inspanningen
wordt de succesratio verhoogd. Waar mogelijk kan een vertegenwoordiger van een
dergelijk platform aanwezig zijn bij fysieke informatieavond(en) om tekst en uitleg te
geven over het platform, hoe men zich voor de financiële participatie kan inschrijven en
welke termijnen daarvoor gelden.
5. Gefaseerde openstelling
Bij het vormgeven van de participatie wordt ingezet op een gefaseerde openstelling. Op
deze manier wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt. In de eerste fase wordt de
financiële participatie opengesteld aan de directe omgeving, in een tweede fase voor de
gehele gemeente Berkelland en in de derde fase de regio Achterhoek en uiteindelijk heel
het land. Op deze manier heeft de direct omgeving wel de eerste mogelijkheid om te
participeren en tegelijkertijd wordt de situatie voorkomen dat er door te weinig animo
niet de gehele participatie wordt ingevuld.
6. Aantrekkelijke voorwaarden voor directe omwonenden tot financiële participatie
aan het zonnepark
Om deelname voor de directe omwonenden interessanter te maken biedt Kronos de
directe omwonenden 8 zonnepanelen aan als gift bij deelname in de financiële
participatie. Dit geldt bovenop het aanbod uit de participatieovereenkomst collectieve
inkoop tegen kostprijs mogelijk te maken. Naast dat dit het participeren voor de directe
omwonenden aantrekkelijker maakt, helpt het ook met het doel om meer daken in te
zetten voor de opwek van hernieuwbare energie. Op die manier wordt op beide vlakken,
grootschalige en kleinschalige opwek van energie, een doelstelling bereikt. Voor dit
aanbod wordt uitgegaan van een cirkel van 500 meter rondom het zonnepark.
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Samenvattend
Ondanks de huidige, onvoorspelbare status van de participatiedialoog heeft Kronos de
doelstelling de directe omwonenden het eerste en meest aantrekkelijke recht te geven om
financieel aan het zonnepark te kunnen participeren. Middels bovenstaande stappen wordt
geschetst, hoe deze doelstelling behaald kan worden. Ook wordt ervoor gezorgd dat, wanneer er
lokaal onverhoopt toch onvoldoende animo bestaat, op landelijk niveau aan het zonnepark
financieel geparticipeerd kan worden. Daarmee is het plan in lijn met het RODE beleid van de
gemeente Berkelland (februari 2019).
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