Even voorstellen

Wij zijn Ecorus en wij houden van de
zon. Dat doen we omdat wij vinden dat
we zuiniger om moeten gaan met onze
planeet. Dat kan alleen als we duurzame
keuzes maken. Als we allemaal kiezen
voor zonne-energie hebben we geen
fossiele brandstoffen meer nodig. Zonneenergie is schoon. Duurzaam. Efficiënt. En
toekomstgericht.
Wij ontwikkelen zonne-energieprojecten.
We zijn in 2010 opgericht als
samenwerkingsverband tussen Groep
Coenen en Beaurega BVBA.

Noorderzijlvest is een waterschap, gelegen
in de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe.
Waterschap Noorderzijlvest staat voor
veilig, voldoende en schoon water. Wij
creëren hiermee een basis voor een
gezonde, toekomstbestendige
leef-, woon- en werkomgeving in Groningen
en Noord-Drenthe. Wij zijn transparant,
resultaatgericht en kostenefficiënt op
een innovatieve en maatschappelijk
verantwoorde wijze in samenwerking met
onze partners.
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Waarom een zonnepark?
Internationale aanpak klimaatverandering
In december 2015 in Parijs was er een VN-klimaattop in Parijs:
de Conference of Parties (COP21). Nederland heeft ingestemd
met een nieuw VN Klimaatakkoord. Het akkoord heeft als doel:
de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden
Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Nederlands Energieakkoord

Zonne-energie in gemeente Ten Boer
De gemeente Ten Boer wil meewerken aan de
nationale en provinciale doelstelling om meer
zonnestroom op te wekken. De gemeente zet in op
het opwekken van zonne-energie
via de volgende wijze.

1. Opwekken van
zonnestroom bij
voorkeur op daken.

2.

Zonneparken onder
strikte voorwaarden zoals
de aspecten ‘grootte’ en
‘afstand tot bebouwing en
zichtlocaties’ mogelijk
maken.

3. Grootschalige

4. Ruimte voor lokale

zonneparken actief en
stimulerend op 2 locaties
die de gemeente daar in
aard en gebruik bij uitstek
geschikt voor acht
ontwikkelen.

energie-initiatieven en
-coöperaties, faciliteert,
stimuleert en werkt
mee aan de realisatie
van duurzame
energieproductie.

Om de gevolgen van
klimaatverandering zo klein
mogelijk te houden, moet de
overheid maatregelen nemen. Het
klimaatbeleid van Nederland
richt zich op.

1. Maatregelen om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen (adaptatie).
Bijvoorbeeld maatregelen voor waterveiligheid,
zoetwatervoorziening, landbouw, natuur en
gezondheid. Denk aan versterking van de
dijken.

2. Vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen zodat het klimaat niet zo snel
en sterk verandert (mitigatie). Bijvoorbeeld
door over te stappen van fossiele brandstoffen
op duurzame energiebronnen. Zoals wind- en
zonne-energie.
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Randvoorwaarden
- richting panelen
- positie trafo huisjes
- hoogte panelen
- oude kwens zichtbaar maken

Ten Boer

- landschappelijke inpassing
- meerwaarde voor het landschap
- ruimtelijk één park
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Speciale plekken

Landschappelijk raamwerk

1.
Garmerwolde

Kans: voetpad naast weg
Kans: tribune + uitkijktoren

5.

Landschappelijke raamwerk

6.

Eigendomskaart

Kans: zand stand / aanlegkade

Ecorus
53.8 ha.

Waterschap: langere termijn
30.6 ha.

Waterschap: kortere termijn
11.1 ha.
Leganda
Special 1: Bruggetje met
rustplaats

Special 2: Knooppunt met
bruggetje en rustplaats

Special 3: Uitkijkpunt vanaf
dijk inclusief informatiebord
Special 4: Toegang park +
educatieve zone i.s.m.
b.v. Het Geweide Hof

Rietkragen

Zonnevelden

Aanzet voetpad (tokkelpad)

Middengebied

Openbare ingangen

Bomen

Sloten door plangebied

Waterzuivering

Profielaanduidingen

Kansen vanuit en door het dorp

Akkervogel weide

Voet- fietspaden (routes)

Oude Kwens / beekherstel

Trafohuisje indicatie

Indicatieve ingangen
zonnepark voor onderhoud

Waterschap: RWZI
18.4 ha.

Eigendommen
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Referenties keuze inpassing randen

Speciale plekken

Special plekken
inbreng burgers

1. Referentie rustpunt

4. Referentie informatiebord

2. Referentie rustpunt met bruggetje

5. Referentie tribune aan dijk

3. Referentie uitkijkpunt

6. Referentie strandje

Historische kaart

Herstel kwens

3

Profiel 1
Schaal 1:200
Riet

Profiel 2
Schaal 1:200

Profiel 3
Schaal 1:200

Profiel 4
Schaal 1:200

Walletje

Lage bosschage t.b.v akkervogels

Uw suggesties en ideeën
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Alle stappen op een rij
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juli - augustus 2018

september 2018
* Onder voorbehoud van nader beestuurlijke besluitvorming.

Inloopbijeenkomst
bewoners Ten Boer

Terugkoppeling
inloopbijeenkomst

Bespreken in de
gemeenteraad

Samen met de bewoners oog
hebben voor de gehele omgeving
is het uitgangspunt. Tijdens de
inloopbijeenkomst is er de ruimte
om vragen te stellen en suggesties
en ideeën te delen.

De opgehaalde vragen, suggesties
en ideeën krijgen waar mogelijk
een plek in het plan van het
zonnepark. Dit wordt met alle
bewoners in Ten Boer gedeeld.

Ook de lokale politiek is betrokken
bij de ontwikkeling van het
zonnepark. Zij zullen met elkaar in
gesprek gaan over het plan.

Heeft u nog opmerkingen of een reactie en wilt u op de
hoogte blijven? Laat hier uw e-mailadres achter.

Wilt u ook meedoen?
Energie Coöperatie Ten Boer

Verdienen met d
e zon bij
u in de buurt?

Iedereen in Garmerwolde, Lellens, St.
Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge,
Winneweer, Wittewierum of Woltersum kan
meedoen door zonnepanelen te kopen.
De zonnepanelen komen te liggen op het
dak van de schuur naast de boerderij op
Woldwijk. Parti culieren, verenigingen,
bedrijven, dorpshuizen, kerken, iedereen kan
meedoen. Dit kan al vanaf één zonnepaneel
voor € 99,- plus een contributie van € 17,50
per paneel per jaar. De looptijd is 15 jaar. Zo
helpt u mee om de gemeente Ten Boer te
verduurzamen en u bespaart geld.

Waarom is uw deelname belangrijk?
Heel simpel, de aarde warmt op! Om
de schade te beperken zullen we
gezamenlijk moeten overstappen van
fossiele energiebronnen naar duurzame
energiebronnen. Laten we met elkaar in de
gemeente Ten Boer het goede voorbeeld
geven en starten met het opwekken van
lokale en duurzame energie. Daarnaast is
deelname aan het project ook goed voor uw
portemonnee want u ontvangt namelijk de
komende 15 jaar een jaarlijkse korting op uw
energienota!

Meer informatie
Informatie over het project, de coöperatie,
duurzaamheid en de subsidieregeling is te
vinden op www.ectb.nl.
Voor deelname aan ECTB en andere vragen
kunt u terecht op info@ectb.nl. U krijgt dan
zo spoedig mogelijk antwoord van ons.

