
  
Startbijeenkomst dorpszonnepark Millingen - 11 november 2020 

Antwoorden op vragen uit de chat  

Wiek-II / Burgers Geven Energie 

 

Vraag: Hoe is vastgesteld dat er geen draagvlak is voor windenergie? Vooral tegengas vanuit 

Groesbeek over plannen in Duitsland. 

Antwoord: Dit is een vraag voor de gemeente / wethouder Nelson Verheul 

 

Vraag: Kan er duidelijkheid komen over de omvang: hoor nu toch weer 180Ha? 

Antwoord: Dit is een vraag voor de gemeente / wethouder Nelson Verheul. De omvang van ons 

project Dorpszonnepark Millingen bedraagt 5,7 ha. 

 

Vraag: Discussie gaat niet over de noodzaak en de bijdrage die wij als gemeente moeten leveren. Wel 

over de omvang. Centrale overheid en provincie zijn geen voorstander van parken groter dan 50ha. 

Hoe is dit te rijmen met deze plannen? 

Antwoord: Dit is een vraag voor de gemeente / wethouder Nelson Verheul 

 

Vraag: Welke andere locaties in de gemeente zijn onderzocht? Het is immers een gemeentelijke 

opgave en niet alleen voor Millingen. 

Antwoord: Dit is een vraag voor de gemeente / wethouder Nelson Verheul 

 

Vraag: Hoe gaat dit park teruggegeven worden aan de burgers? 

Antwoord: In deze pilot streven we naar minimaal 50% lokaal eigendom, bijvoorbeeld via een lokale 

energiecoöperatie. Verder verkennen we de mogelijkheid om het dorpszonnepark volledig in 

eigendom van de burgers te brengen. Welke financiële vormen van participatie we daarvoor kunnen 

gebruiken gaan we samen met de burgers onderzoeken. 

Vraag: Hoe voorkomen jullie een ‘lappendeken’ aan initiatieven? Inmiddels zijn er vele betrokkenen: 

Wiek, BGE, Zebra, Gemeente, VNC, grondeigenaren. Welke Millingse burgerinitiatieven zijn er al 

gestart? 

Antwoord: Dit is een vraag voor de gemeente / wethouder Nelson Verheul 

 

Vraag: Het is wel bijzonder om een klein deel van het gehele project te bespreken. Dit is voldoende 

energie voor Millingen. Als het hierbij blijft zullen weinig mensen bezwaar maken. Wanneer volgt een 

presentatie over het gehele plangebied? 

Antwoord: De online presentatie gaat over het plan van het dorpszonnepark Millingen van 5,7 ha, 

georganiseerd door Wiek-II i.s.m. Burgers Geven Energie. Het antwoord op de vraag over een 

presentatie over het hele plangebied is aan de gemeente.  

 

Vraag: Zou het niet een randvoorwaarde moeten zijn dat energie in Millingen blijft? Anders risico op 

grootverbruiker die alles afneemt? 

Antwoord: Op dit moment is het juridisch nog niet mogelijk om de energie rechtstreeks aan de 

Millingse inwoners en bedrijven te leveren. Daarom kan dit ook nog niet als randvoorwaarde 

opgenomen worden. In deze pilot willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om wel 

rechtstreeks te mogen leveren.  

 

Vraag: Een gedragen plan betekent toch dat de meerderheid van aanwonenden achter het plan 



  
staat? Alleen mensen meenemen is onvoldoende. 

Antwoord: We maken ons sterk om de omwonenden en andere inwoners van Millingen nadrukkelijk 

te betrekken bij de ontwikkeling van het plan. En we willen ook zoveel mogelijk rekening houden met 

de wensen die er leven. ‘Draagvlak’ is een lastig begrip om exact in cijfers uit te drukken. Uiteindelijk 

beslist de gemeenteraad van Berg en Dal over ons plan; daarvoor moet er een meerderheid zijn. 

Zonder draagvlak van de omwonenden zullen wij ons plan echter niet bij de gemeente indienen. 

 

Vraag: De wethouder spreekt van een panelendichtheid van 50%. Pim spreekt van 70 tot 80%. waar 

ontstaat het verschil. 

Antwoord: De wethouder sprak over het grote zonnepark, dat in samenspraak met de Vereniging 

Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wordt ontwikkeld. Daar wordt 50% van het oppervlak met 

zonnepanelen belegd en 50% wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Pim de Ridder 

sprak namens Wiek-II over het veel kleinere dorpszonnepark van ong. 5,7. Daar wordt naar 

verwachting ongeveer 70% van het oppervlak belegd met zonnepanelen. De exacte plannen daarvoor 

worden echter nog in samenwerking met de inwoners opgesteld. 

 

Vraag: hoe zit het met de beveiliging? 

Antwoord: Het park wordt naar verwachting omgeven door een hek met beveiligingscamera’s. Dat is 

een eis die de meeste verzekeraars stellen. Het is echter de bedoeling dat het dorpszonnepark 

overdag toegankelijk is voor publiek. Uiteraard zal de veiligheid binnen het zonnepark ook 

gewaarborgd worden.  

 

Vraag: Waarom doet Dirkmaat niet aan mee? 

Antwoord: de heer Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) werkt mee aan 

het grote zonnepark dat door Zebra wordt ontwikkeld en is niet betrokken bij dit kleinere zonnepark 

van 5,7 ha. 

 

Vraag: Dit wordt het grootste plan van NL; dat kun je toch niet kleinschalig noemen? 

Antwoord: De online informatiebijeenkomst ging over het dorpszonnepark van Wiek-II ter grootte 

van 5,7 ha. en niet over het grote zonnepark. 

Vraag: Waarom wordt er niet gekozen voor deze pilot, om dit ver van de bewoonde wereld af te 

beginnen? 

Antwoord: Er zijn door de gemeente zogenoemde ‘zoekgebieden’ aangewezen waar zonneparken 

gerealiseerd kunnen worden. Het gebied aan de Crumpsestraat ligt in zo’n zoekgebied en daar zijn 

enkele grondeigenaren bereid om hun grind beschikbaar te stellen. 

 

Vraag: Mijn advies is te praten met de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal. Daar zijn veel 

bewoners van Berg en Dal lid van. 

Antwoord: Bedankt voor het advies. Wij hebben al voor de online informatiebijeenkomst een eerste 

persoonlijk gesprek gevoerd met de voorzitter en secretaris van de Vereniging Duurzame Energie Berg 

en Dal. En we zullen ook met hen in gesprek blijven.  

Vraag: Hoeveel hectaren wordt de waterzuivering? 

Antwoord: Dat project is niet van ons (Wiek-II) maar we hebben begrepen dat het ongeveer 6,3 ha. 

beslaat. 



  
Vraag: Kunnen ook mensen van buiten Millingen meedoen. 

Antwoord: Het is in eerste instantie de bedoeling dat inwoners van Millingen mee kunnen doen, om 

daarmee zoveel mogelijk ‘lokaal eigendom’ te realiseren. Hoe dit vorm krijgt en wie mee kunnen doen 

is onderwerp van gesprek met de inwoners van Millingen. Mocht er in Millingen onverhoopt 

onvoldoende belangstelling zijn dan is denkbaar dat ook inwoners van buiten Millingen (bijvoorbeeld 

via Burgers Geven Energie) deelnemen.  

Vraag: Graag voor de duidelijkheid in de presentatie: waterzuivering ongeveer 6, dit project 5,7, en 

wanneer komt dan die 1,98? 

Antwoord: Het project bij de waterzuivering is niet van ons maar bedraagt inderdaad ongeveer 6 ha. 

Ons project beslaat 5,7 ha. Het perceel van 1,98 ha. is nu nog een ganzen foerageergebied. We 

denken dat het haalbaar is dat hiervoor een vrijstelling of afwijking van de provincie verkregen kan 

worden. 

Vraag: Is het plan ook geschikt voor een postcoderoosregeling of iets vergelijkbaars zodat bewoners 

uit de buurt actief deel kunnen nemen en kunnen bijdragen? 

Antwoord: Het project wordt niet onder de postcoderegeling ontwikkeld maar de buurt kan zeker 

actief meedenken en financieel deelnemen. 

 

Vraag: Wie bepaalt de keuzemogelijkheden bij Buurtpeil? 

Antwoord: Buurtpeil gaat eerst diverse interviews houden met omwonenden, belangstellende 

inwoners, verenigingen, de energiecoöperatie, buurtcomités, gemeente e.d.  Tijdens deze interviews 

worden de keuzemogelijkheden opgehaald. 

 

Vraag: Is buurt peil transparant en auditeerbaar? Deze app is stuurbaar vanuit de ontwikkelaar! 

Antwoord: Wij zijn vanuit Wiek-II de opdrachtgever richting Buurtpeil en willen deze App open en 

transparant inzetten. Het is in ons belang om de echte vragen, wensen, zorgen en keuzen van de 

inwoners goed in beeld te krijgen, zodat we draagvlak kunnen ontwikkelen voor ons project. 

 

 


