
Mail aan ondernemersgroep zonneweide dd 26 november 2019 
 
Geachte ….. 
 
Op donderdag 21 november stuurde ik u een mail met een verzoek om een gesprek. Helaas heb ik tot 
nu toe geen reactie ontvangen. Omdat we het erg op prijs zouden stellen, wanneer de 
ondernemersgroep haar bezwaren tegen de zonneweide op onze extra ledenvergadering van 
donderdag aanstaande zou willen toelichten, nu deze mail met het verzoek aanwezig te zijn op deze 
vergadering. Uitnodiging en agenda zijn te vinden op www.wen.frl 
 
Graag wil ik ook nog reageren op enkele passages uit de brief aan de gemeenteraad. 
 
Wij stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op grote daken. Sinds onze start in 2015 hebben we 
hier in verschillende publicaties meer van 10 keer aandacht voor gevraagd. Ook hebben we 
eigenaren actief benaderd om samen een win-win situatie te creëren. Dat is ook een aantal keren 
gelukt, maar er kan meer. Daarom hebben we nu in samenwerking met EVO (EnergieVanOns, onze 
coöperatieve groen stroom leverancier) een projectleider zon op grote daken aangesteld. Hij wil 
graag met u in overleg of er mogelijkheden zijn op de daken van de ondernemersgroep, die u 
vertegenwoordigt. 
 
Voor uw informatie twee voorbeelden van onze zoektocht naar eigenaren van grote daken, waar 
mogelijk zonnepanelen op geplaatst kunnen worden 
 
Nieuwsbrief WEN augustus ‘19 
Méér zonnestroom. Samen kunnen we nog veel meer groene stroom opwekken. Wanneer meer 
inwoners zonnepanelen op hun eigen schuur of dak leggen en meer ondernemers hun bedrijfsdak 
beschikbaar stellen als zonnedak. Er zijn allerlei mogelijkheden voor ondersteuning. Kom met je 
vragen en opmerkingen naar info@wen.frl of bel Frans Pool 06-57584354. 
 
De Ban Stap voor Stap juni ’19 
Meer grote daken nodig. Eigenaren van bedrijfsdaken kunnen zich bij WEN melden om samen te 
kijken hoe een zonnedak te realiseren is. Hoe meer daken zonnestroom produceren, des te kleiner het 
zonneveld dat dan nog nodig is. 
 
In de Ban van november '17 heeft Marga Oosterveld, destijds voorzitter van de buurtvereniging Klein 
Groningen een artikel geschreven over WEN, Klein Groningen en zonne-energie. Zie 
https://issuu.com/9241wd/docs/de_20ban_20november_202017 pag 7 en 9. 
 
 
Website www.wen.frl 
Als u de nieuws pagina van de WEN website bezoekt en u gaat alle berichten langs zult u ongetwijfeld 
onder de indruk komen van het aantal keren dat er aandacht wordt gevraagd voor zonne-energie. 
Meerdere keren worden de inwoners van Wijnjewoude en ook de ondernemers uitgenodigd deel te 
nemen. 
 
Wij hebben echter in onze publicaties nooit aangegeven, dat wij alle bedrijven van Wijnjewoude 
persoonlijk benaderd hebben. Daarvoor ontbreekt ons domweg de tijd. Wij doen het WEN werk 
vrijwillig en hebben ook andere verplichtingen. Een aantal dakeigenaren hebben wel gereageerd en 
een aantal zijn ook persoonlijk benaderd. Voor hen is er ook een speciale info avond in de Swingel 
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belegd. 
 
U verwijt WEN, dat er geen onderzoek is gedaan. Graag verwijzen u naar het Energieplan, dat wij in 
samenwerking met Liander opgesteld hebben. In dat onderzoek is er wel degelijk aandacht geweest 
voor de beschikbaarheid van daken, aansluitingen en aansluit capaciteit. Met verschillende 
dakeigenaren is nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden van realisatie. Met u blijkbaar nog niet, 
wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden van de bedrijven van uw ondernemersgroep te 
analyseren. 
 
Met betrekking tot de besluitvorming nog het volgende. Na meerdere besprekingen is er een 
definitief plan gemaakt met input van zoveel mogelijk betrokkenen, waarbij ook de omwonenden via 
de buurtverenigingen uitgenodigd waren,  en dit plan is gezamenlijk vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van WEN. Uw suggestie, dat er geen gezamenlijk besluit met betrekking tot het 
realiseren van de zonneweide is genomen is dus ONJUIST. Blijkbaar had u een persoonlijke 
uitnodiging op prijs gesteld. Wij waren hiervan niet op de hoogte en willen u in het vervolg uiteraard 
graag uitnodigen. Als u de algemene doelstelling van WEN onderschrijft, kunt u ook lid worden, dan 
wordt u automatisch betrokken bij alle activiteiten en kunt u uw bijdrage leveren. 
 
Wij proberen met u in contact te komen, eerst telefonisch en toen via de mail. Tot nu toe zonder 
resultaat. Uw eerste reactie, dat u alleen via de mail wilt communiceren verrast ons, omdat u in uw 
brief aan de Raad en het College van B&W aangeeft, uw standpunt graag te willen toelichten in een 
persoonlijk gesprek. 
 
Wij hopen, dat u bereid bent dit ook met WEN te doen en u bent hiervoor in eerste instantie al 
uitgenodigd voor de vergadering van 28 november as. 
 
Met vriendelijke groeten, Pieter de Kroon 
 
Voorzitter bestuur WEN. 
 
 


