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‘Grootste’ zonnepark bij Emmen
GERT MEIJER
EMMEN Bij het industrieterrein Bar-

germeer in Emmen verrijst volgend jaar een van de grootste zonneparken van Nederland. Tenminste, als de subsidie rondkomt.

Het park, dat zo’n 70 voetbalvelden
groot wordt en 170.000 zonnepanelen omvat, wordt gebouwd in opdracht van de Vereniging Parkmanagement Bedrijven (VPB) in Emmen. De grond wordt door de gemeente Emmen verpacht aan
initiatiefnemer Herbo GroenLeven
in Heerenveen.
Tot dusver geldt Sunport Delfzijl,
met 120.000 panelen op 30 hectare,
als het grootste park. Daar is juist vorige maand de eerste schop de grond

ingegaan. Het park in Emmen moet
zo’n 25 megawatt opleveren. Er is
een investering van 20 miljoen euro
mee gemoeid.
Volgens directeur Herman Idema
van de VPB zijn er keiharde afspraken gemaakt dat bij de aanleg veel
lokale partijen worden betrokken.
,,Dan kun je denken aan grondverzet, infrastructuur en installateurs.’’
Voordat het park gebouwd kan
worden moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Daar
gaat een half jaar overheen. Idema
vindt het belangrijk dat ook het onderwijs in Emmen, en met name
Stenden en Drenthe College, betrokken raken bij het park. ,,Het is belangrijk de jeugd bewust te maken
van duurzaamheid. Het gaat om
nieuwe technieken waar we graag

studenten in opgeleid zien worden.’’
Wethouder René van der Weide
(Wakker Emmen) is blij met het initiatief. ,,We hebben in Emmen al
veel bijgedragen aan een subsidiepot voor particuliere zonnepanelen
en dit initiatief past heel goed in onze wensen voor verduurzaming.’’
Het is geen geheim dat Van der Weide en zijn partij veel meer heil zien
in zonnepanelen dan in windmolens. ,,Zonne-energie heeft ook in
Emmen een breder draagvlak.’’
Op de redactie van het online blad
Solar Magazine maken ze voorlopig
nog pas op de plaats. ,,Het is maar de
vraag of de SDE-subsidie rondkomt,
en als dit niet het geval is, komt zo’n
park er niet kan ik je verzekeren.’’
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Bij het blad

‘Belangrijk om
jongeren bewust
te maken van
duurzaamheid’
zeggen ze dat er in 2014 voor 3,5 miljoen zonnepanelen aan subsidie is
verleend en dat er maar een half miljoen zijn geplaatst. ,,Niet de vergunning maar de subsidie is vaak het
grootste probleem. Een jaar na de
beschikking moet je een order kunnen laten zien. Zo niet, dan vloeit de
subsidie terug naar het rijk.’’ Volgens Solar Magazine zijn de meeste
aangekondigde zonneparken in Nederland simpelweg nooit van de

grond gekomen. ,,Echt, 95 procent
wordt nooit gebouwd.’’
Gezien de grootte van het plan in
Oranjepoort, zoals het deel van bedrijvenpark Bargermeer bij Oranjedorp heet, gaat René van der Weide
ervan uit dat een SDE-subsidie hier
wel kansrijk is. Volgens Idema zal de
overheid door de landelijke aversie
tegen windmolens sowieso meer
subsidie in zonne- dan in windenergie gaan steken. ,,De overheid moet
tenslotte wel aan haar CO2-reductie
voldoen.’’
Het plan voor Bargermeer is al het
tweede initiatief voor een zonnepark in Emmen. Twee jaar geleden
maakte SolarWorks bekend in het
Rundedal een park van 20 hectare op
te willen zetten. De subsidie daarvoor is echter nog steeds niet rond.

