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Visie DLL

Het ontwikkelen en exploiteren van een sociaal, leefbaar, duurzaam 

en zelfvoorzienend Lemelerveld voor een leefbare toekomst met 

gebruikmaking van duurzame energie en technieken

Om te kunnen investeren in leefbaarheid, kiezen we voor het 

exploiteren van duurzame energie.



Zonnepark



Zonnepark



Zonnepark

 81 meter vanaf eigendomsgrens tuinen Schaapmanstraat

 85 meter vanaf erf ‘Hoogenboom’ = 135 meter vanaf de Waterinkweg

 Omliggende gronden als grasland of maisland

 Door de werkgroep (met omwonenden) gekozen: 
- zonneveld hoogte 1,50 m

- Veiligheid (omheining)

- Groene rand die het zicht op de panelen onttrekt

- Geen wandelpaden



zonnepark

Vogelvlucht



zonnepark

Zicht vanaf de Waterinkweg



zonnepark

Zicht vanaf de Veldhuisstraat



zonnepark

Zicht vanaf de Schaapmanstraat



Proces

 Start in 2014

 In 2016 de variant met gronden van Hoogenboom

 2016 werkgroep met vertegenwoordiging buurt

 Verschillende voorstellen voor ruimtelijke procedure

 Extra landschappelijke aanpassingen op basis van provinciale eisen

 Benodigde stukken zijn in juli ingediend en augustus aangepast n.a.v. 
opmerkingen provincie en gemeente



Vervolg

1. Raadscommissie 1 april of 8 april (mogelijkheid tot inspreken)

2. Raadsvergadering op 15 april (besluitvormend)

3. Publicatie in de week daaropvolgend voor het ter inzage leggen van de 
stukken

4. Geen zienswijze -> ga door naar punt 8 

5. Wel zienswijze dan verder gaan bij punt 6

6. Zienswijze beantwoording (staat geen termijn voor)

7. B&W en raad voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen (na 
het zomerreces)

8. Publicatie ter inzage leggen verleende vergunning

9. Zes weken beroepstermijn

10. Geen beroep -> vergunning is onherroepelijk

11. Wel beroep -> Wachten op behandeling beroepszaak bij de rechtbank

 Aanvraag SDE subsidie

 Realisatie



 Vragen?
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Exploitatie-
prognose

 Investering +/- € 2 miljoen

 SDE  € 0,089 per kWh (uitgaand van 2019, was dit jaar 0,11 )

 Terugverdientijd 10 - 15 jaar

 Jaarlijks tussen € 20.000 en € 40.000 verwacht



Wat doen we voor 
de aanwonenden?

 Compensatie omwonenden: hoe?



Kosten

Reservering voor 
omwonenden 

Winstbestemming

Van bruto opbrengst gaan af:

 Kosten: financiering, verzekering, onderhoud, transport en bemetering

 Belastingen en heffingen

 Jaarlijkse bijdrage aan omwonenden

> Netto opbrengst te besteden voor leefbaarheidsprojecten Lemelerveld



Compensatie 
overlast
omwonenden

Impact op omwonenden:

1. Beperken overlast door:

- grondruil > o.a. veld verder af van Waterinkweg

- max. hoogte panelen 1,50 meter

- hekwerk voor veiligheid

- aan zicht onttrekken door groene omranding

2. Niet meegewerkt aan:

- wens gemeente voor openbare wandelpaden

- wens provincie om zonnepanelen te combineren met waterberging

(lawaai van kikkers en muggenoverlast)

3. Blijven: * gevoel van groot industrieel veld in de buurt

* beperking van vrij uitzicht 

(voor dorpszijde Waterinkweg zolang geen woningbouw aan Waterinkweg)

> >  DLL wil nadelen compenseren



Alternatief:

postcoderoos

- interessant voor woningen met weinig dak gericht op het zuiden

- lid van coöperatie of vereniging

- binnen kring van postcodes

- bedrag storten voor aankoop zonnepanelen

- korting op energiebelasting

Nadelen:

- slechts beperkt gedeelte van woningen heeft weinig geschikt eigen dak

> betekent slechts een klein gedeelte van het veld voor de postcoderoos

> aparte aansluiting met relatief hoge kosten

- voor DLL veel werk  >>  niet ons doel!



Alternatief:

verkoop panelen

(Eventueel met korting voor omwonenden)

Nadelen:

 apart gedeelte van het veld voor individuele eigenaren

> aparte aansluiting met relatief hoge kosten

 Hoe omgaan met woningen met meer/minder overlast?

 Voor DLL veel werk  >>  niet ons doel!



Ideeën voor 
compensatie 
direct 
aanwonenden

(afdracht aan omwonenden in relatie tot bedrag voor Bestemming voor

Goede Doelen Lemelerveld)

Optie: delen in de winst

- Wat is redelijk?

- Hoe omgaan met meer/ minder overlast?

- Eerste jaren geen/ weinig winst te verdelen

 Optie: donatie in buurtfonds 

- Jaarlijks  (25 jaar)

- Vast bedrag per jaar (indicatie:  € 2.500,-)

- Buurt bepaalt bestemming

Toevoeging:  Tijdens de bijeenkomst op 13 maart is toegezegd dat DLL jaarlijks een bedrag zal reserveren 
ook als de buurt nog geen bestemming heeft.



Mogelijke 
bestemmingen 
netto opbrengst 
voor Leefbaarheid 
Lemelerveld

Lijst met ideeën

Lijst met ideeën voor kleinschalige ondersteuning:

1. Educatie over duurzame energieopwekking ! in de plannen is een koppeling aan Kulturhus
De Mozaïek meegenomen

2. Ondersteuning lopende activiteiten (ouderenvervoer, energievoorziening De Mozaïek,  
zwembad Heidepark, …….)

3. Elektrische deelauto(‘s)

4. Collectieve groentetuin

5. Organisatie ruilmarkt

6. Bevordering van de integratie van nieuwkomers

7. …..

 In de bijeenkomst op 13 maart  is aangegeven, dat DLL zoekt naar een 
goede manier om Lemelerveld te betrekken bij de bestemming van de 
opbrengst. Er staat nog niets vast. Is het wat om een ideeënbus te 
openen op Sukerbiet.nl ?

 Uit onderstaande optie-lijst is een aantal mogelijke bestemmingen 
benoemd. 



Idee voor 
grootschalige 
ondersteuning

Ook in Lemelerveld neemt het aantal oudere inwoners in hoog tempo toe. 

Een andere werkgroep “Wonen” constateerde in 2017, dat er een grote wens bestaat 
om zo lang mogelijk in Lemelerveld te kunnen blijven wonen.

DLL denkt bij te kunnen dragen in:

Onderzoek naar wat gewenst/ nodig is

Financiële ondersteuning van eventueel te realiseren extra voorzieningen 


