Rare smaak bij plan tweede zonnepark
29 april 2021, door Michiel Osinga Sanders

Wind Groep (Wind Solar B.V.) wil aan de rand van het dorp, aan de
Geawei, de bouw van zes woningen in de vrije sector met kavels van
zo’n 1.000 tot 1.100 meter mogelijk maken. Daarmee gaat één van de
gekoesterde wensen van Beetsters in vervulling, zeker omdat even verderop, op het terrein
van Koopmans B.V. een compleet nieuwe woonwijk met andere typen woningen verrijst.
Tussen het Polderhoofdkanaal, de oude ijsbaan en de zes nieuwe woningen, komt een
tweede zonnepark. Het zonnepark beslaat twee hectare en heeft een capaciteit van 2
Megawatt. Daarnaast is ruimte voor natuur voorzien. Dit plan van Wind Solar B.V. en
dorpscoöperatie Krigel heeft u kunnen lezen in het aprilnummer van dorpskrant De Nijs
Beetster. De eerste handtekeningen zijn al gezet.
Rare smaak bij plan tweede zonnepark. Waarom moet geld uit het Gebiedsfonds gebruikt
worden voor het tweede zonnepark?
Weinig nieuws onder de zon zult u misschien denken. U heeft er immers eerder over Beets
Online kunnen lezen.1 Toch is er reden om even verder te lezen. Niet zozeer dat het nieuwe
zonnepark geen 1,5 hectare, maar 2 hectare groot wordt, er is wat anders.
Het zonnepark is niet door omwonenden te zien, aldus Harmen Wind in de dorpskrant. Dat is
alleen mogelijk door om het zonnepark groen aan te leggen dat hoog genoeg is om het
zicht op de panelen te ontnemen en laag genoeg om zonlicht niet in de weg te zitten. Beets
Online verwacht geen hoge muren om het veld.
Het hele gebied is nu onbebouwd. Weilanden, weilanden en nog eens weilanden. Meerdere
keren per jaar wordt het bemest, wordt er gemaaid en er grazen geregeld koeien en
schapen. Dat beeld verandert. Waar woningen komen wordt de grond een opgehoogd –
wat logisch is – en omwonenden krijgen een ander, minder weids uitzicht, maar wel groen.
Hier komt het Gebiedsfonds in beeld. Nij Beets en omgeving heeft een Gebiedsfonds
‘gekregen’. Groen Leven, exploitant van het drijvend zonnepark op het water van Zandput
Nij Beets heeft omwonenden het Gebiedsfonds geboden. Dat fonds is ondergebracht bij een
speciaal daarvoor opgerichte stichting met in het bestuur omwonenden. Groen Leven heeft
inmiddels in dat fonds een bedrag van € 300.000 gestort.2 De stichting hoopt “met dit geld de
komende jaren een mooie bijdrage te leveren aan de duurzame leefbaarheid in het dorp.”
Verder is een ‘plus’ rondom de Zandput beoogd.
Wind wil nou juist dat Gebiedsfonds gebruiken voor hun zonnepark. Denk aan het groenplan
én “Het nieuwe gebiedsfonds biedt de mogelijkheid om ook geld te investeren in een
kleinschalig zonneveld. Het dorp kan dan voor de helft eigenaar worden van het veld. Zo zou
je een deel van het fonds nuttig kunnen bestreden.” Dat levert gefronste wenkbrauwen op.
Groen Leven was verplicht voor eenzelfde project – een zonnepark – iets voor omwonenden
te doen. De overheid verplicht dat de initiatiefnemer. Hetzelfde geldt dus evengoed voor
Wind Solar B.V. Het tweede zonnepark deels bekostigen uit het Gebiedsfonds, ook al is het
maar gedeeltelijk, staat daar haaks op. Dat is raar.
Wat biedt Wind Solar B.V. de Beetsters? Om het Gebiedsfonds goed gevuld te krijgen is stevig
onderhandeld. Het eerste aanbod van Groen Leven was beduidend lager. De
dorpsvertegenwoordiging moest er hard aan trekken om van één tot drie ton te maken. De
bal ligt nu bij Wind Solar B.V. Laat die maar eerst over de brug komen. Dat kan een tweede
fonds zijn met als ‘plus’ de omgeving van het tweede zonnepark. Maar ook het dorp – als ruil
– mede-eigenaar maken. Kortom, hier mag het laatste woord nog niet over gesproken zijn.
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