
Startbijeenkomst 
Dorpszonnepark Millingen

Webinar

11 november 2020



Programma
• Welkom 20.00 – 20.05
• Gesprek met wethouder Nelson Verheul 20.05 – 20.15
• Ons plan en de aanpak 20.15 – 20.30
• Waarom een dorpszonnepark? 20.30 – 20.50

En hoe maken we het zonnepark echt 
van de Millingenaren?

• Presentatie Buurtpeil 20.50 – 21.05
• Afronding 21.05



Locatie



Locatie

1,98 ha

4,23 ha

1,48 ha



Locatie



Ons plan in cijfers

• 5,7 ha; mogelijke uitbreiding met 1,98 ha

• Lage legdichtheid; ruimtelijk en natuur

• 12.700 panelen

• 4,6 GWh elektriciteit

• 1.300 huishoudens 



Ons plan in 3 delen
1. Gedragen plan dat bijdraagt aan een duurzame, 
toekomstbestendige energievoorziening

2. Een mooi plan: goede ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing– op basis van elementen in de omgeving en 
met respect voor natuur en lokale landschappen

3. Een Millings plan: lokaal eigenaarschap, opbrengsten 
én energie voor de lokale gemeenschap.



1. Gedragen plan

•Communicatiekracht
Wiek-II en Burgers 
Geven Energie

•Omwonenden

• Inwoners Millingen

•Samen; enthousiasme



Zonnepark De Bergen



2. Mooi plan

•Relatie historie
fruitteelt; fruit tussen
panelen

•Open en toegankelijk

•Wandelpaden, wadi’s

•Educatie



Solarpark De Kwekerij Hengelo



3. Een Millings plan

Onderstation Leuth

Onderstation 
Leuth

•Coöperatie
•Lokaal eigenaarschap
• Iedereen kan
meedoen
•Onderzoek naar
directe levering E



Participatie Landschappelijke 
inpassing /meervoudig 

ruimtegebruik

Procedures en 
vergunningen

Techniek

Stappen in het proces



REGIE EN ZEGGENSCHAP LOKAAL PROFIJT SOCIALE BINDING DUURZAME TOEKOMST

Geen tijd te verliezen. We 
hebben de grote 

energiebedrijven niet 
nodig, we doen het gewoon 

zelf.

Goed voor de 
portemonnee! De 

opbrengsten zijn voor ons.

Gezellig, samen met de 
buurt. Goed voor de sociale 
contacten en voor de sfeer 

in het dorp.

Aan de slag. Voor mijn 
kinderen, de mensen die na 

ons komen en voor de 
natuur.

Waarom een dorpszonnepark? 



Buurtpeil

Presentatie Jan van Rooijen



Energietransitie samen vormgeven

“Wij geloven in de transitie naar duurzame energie met oog voor natuur en 
landschap. Wij zijn tegen grootschalige projecten dicht bij bewoners en 

waarvoor natuur en landschap moet wijken” 

(Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal).

Een opgelegde 
verandering o.b.v. een 
technische oplossing.

Een breed 
participatieproces vanuit 

gedeelde doelen. 

Van Naar

Hoe bereiken we een verbetering van de leefbaarheid in het dorp, 
met daarin onder andere aandacht voor de 

“transitie naar duurzame energie, met oog voor natuur en landschap”?

Met een gedeeld doel voor ogen, 
de bewoners van Millingen zélf een plan laten maken: 

“Wat kan hier?”

Alle ideeën onder de Millingenaren ophalen, 
en inzichtelijk maken voor welke ideeën 

draagvlak bestaat.

Millingenaren aanspreken op hun eigen thema’s, en zo de verbinding leggen 
met wat de inwoners belangrijk vinden. Via een online platform iedereen 

laten meedoen, zodat niet alleen ’the usual suspects’ gehoord worden.

Het verder versterken van de bewonersorganisatie 
in Millingen tot een (nog) professionele(re) 

gesprekspartner.

Projectgroepen van inwoners opzetten en begeleiden rondom ideeën die op 
draagvlak kunnen rekenen. Hieraan samen met de inwoners uitvoering

geven: een plan van het dorp, voor het dorp, door het dorp.



Buurtpeil

Online demonstratie



Afsluiting en vervolgstappen
• Ontwerpsessies met landschapsarchitect

-> start dec. 2020 – jan. 2021
• Bijeenkomsten met belangstellenden

-> eind 2020 – medio/eind 2021
• Modellen participatie met elkaar verkennen

-> eerste helft 2021
• Inzet Buurtpeil?

-> vanaf eind 2020: continu



Blijf op de hoogte!

millingsezon.nl


