Beschrijving ‘co-creatie’ proces en resultaten ervan inzake initiatief
Zonneakker Heerle / De Wijper
1. Inleiding
Met de op 7 februari 2019 unaniem door de Roosendaalse gemeenteraad aangenomen
motie ‘Co-creatie Zonneparken’ wordt als een belangrijk uitgangspunt tijdens de
ontwikkeling van zonneparken een proces van co-creatie verwacht.
De zonneparken worden immers ontwikkeld in het buitengebied en hebben daardoor
logischerwijze altijd impact op met name de inwoners in de kleine kernen en de inwoners
aan de rand van het stedelijk gebied. Het is van groot belang dat deze inwoners en
belanghebbenden op het hoogst mogelijk niveau van participatie, zijnde co-creatie,
maximaal worden betrokken bij en meepraten over de planvorming. Draagvlak van
bewoners is essentieel voor de planontwikkeling van Zonneparken.
Voorliggend document geeft een beschrijving van het doorlopen proces van co-creatie voor
het initiatief ‘Zonneakker Heerle / De Wijper’, alsmede van de uitkomsten & resultaten
daarvan.
Voor het genoemde initiatief is op 30 mei 2018 door ons (Odura) een vergunningaanvraag
ingediend. Het proces van co-creatie is in dit geval in april 2018 gestart. Voor ons is het
proces van co-creatie tijdens de ontwikkeling van zonneparken volstrekt logisch; we zien dit
zelf ook als een uiterst belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de ontwikkeling. We
vertellen er met veel plezier over.

2. Visie Odura ten aanzien van co-creatie
Zoals gezegd zien wij co-creatie zelf ook als een uiterst belangrijke voorwaarde bij het
ontwikkelen van een zonnepark. Bezwaren en tegenwerking van omwonenenden of andere
belanghebbenden zijn verre van leuk en leiden vaak tot grote vertragingen en mogelijk zelfs
afstel. Het geeft veel voldoening als het lukt om een zonnepark zodanig te ontwikkelen dat
het door iedereen gedragen wordt. Daar zetten we ons dan ook graag vol voor in.
Het proces van co-creatie komt in de kern vaak op de volgende stappen neer:
a) Opstellen concept-plan, goed rekening houdend met de bijzonderheden van de
locatie & omstandigheden
b) Vroegtijdige communicatie over het concept-plan & bespreking ervan met
belanghebbenden
c) Verwerken van feedback en verbeteropmerkingen van belanghebbenden in het plan
(of eventueel afzien van de verdere ontwikkeling als blijkt dat het concept-plan veel
weerstand oproept en die weerstand moelijk weggenomen kan worden)
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d) Terugkoppeling van een verbeterd plan naar belanghebbenden
e) Borging van draagvlak, ook in het verdere traject (waaronder de realisatie-,
exploitatie- en ontmantelingsfase).
Omdat de omstandigheden en de belanghebbenden bij elke locatie weer anders zijn, vergt
co-creatie steeds maatwerk. De uitkomst dient echter altijd ‘draagvlak’ te zijn.

3. Overzicht van belanghebbenden met wie overleg is gevoerd en wiens feedback is
meegenomen en verwerkt in de planontwikkeling
Hieronder volgt een (niet uitputtende) opsomming van belanghebbenden met wie in de
periode april – december 2018 overleg is gevoerd en wiens feedback is meegenomen bij het
definitieve plan:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Direct omwonenden, in het bijzonder de bewoners van de woningen aan de westkant
van het zonnepark, in de Westelaarsestraat
Overige inwoners van Heerle en Wouw
Geïnteresseerden in participatie (burgers van de Gemeente Roosendaal, in het
bijzonder inwoners van de kernen Heerle en Wouw)
Nabijgelegen bedrijven (op bedrijventerrein De Wijper)
Waterschap & Gemeente, o.a. ten aanzien van de gewenste versterking van de
ecologische verbindingszone (EVZ) De Smalle Beek, aan de oostzijde van het
zonnepark
Ecologen en natuur- en milieuorganisaties
Rijkswaterstaat
Eigenaar van kunstwerk De Melkbussen (Stichting Wouw Promotie)
Kunstenaar/ontwerper van kunstwerk De Melkbussen (Karel Schrooyen)
Eigenaren van de grond
ZLTO
Regionale bedrijven die kunnen bijdragen aan de realisatie en het onderhoud van het
zonnepark

4. Vormen en momenten van communicatie en interactie met belanghebbenden
Hieronder volgt een (niet uitputtende) opsomming van vormen & momenten van overleg,
communicatie & interactie met omwonenden en andere belanghebbenden:
a) Informatie- en feedback-bijeenkomst op 27 mei 2018 met alle bewoners van de
woningen in de Westelaarsestraat nabij het beoogde zonnepark, gevolgd door 6
persoonlijke bezoeken aan en gesprekken met individuele omwonenden in de
periode tot eind 2018. Deze gesprekken hebben o.a. geleid tot consensus over de
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

invulling aan de westzijde van het zonnepark (met o.a. een open strook van 25 meter
kruidenrijk grasland tussen de Westelaarsestraat en het zonnepark).
Gesprekken met bedrijven en instellingen die gevestigd zijn op het aangrenzende
bedrijventerrein De Wijper, waaronder De Kok Staalbouw, De Pannekoekenbakker en
Waterschap Brabantse Delta (voorjaar & zomer 2018).
Overleg met de eigenaar (Stichting Wouw Promotie) en de kunstenaar/ontwerper
(Karel Schrooyen) van kunstwerk De Melkbussen over het idee van verplaatsing van
De Melkbussen ongeveer 200 meter in oostelijke richting waar het kunstwerk voor
lange tijd een ideale nieuwe plek kan krijgen, op een voor wilde bijen aantrekkelijke
terp middenin een strook nieuwe natuur tussen het zonnepark en EVZ De Smalle
Beek (zomer & najaar 2018). Zowel de eigenaar als de kunstenaar/ontwerper hebben
aangegeven dit plan te ondersteunen; de details zijn in overleg ingevuld.
Overleggen met ecologen, waterschap, gemeente en natuurorganisaties over de
meest aangewezen invulling van de natuurversterkingen als onderdeel van het plan
voor de zonneakker (vanaf voorjaar tot eind 2018).
Website (vanaf eind september 2018): het initiatief heeft een uitgebreide eigen
website, zie www.zonneparkdemelkbussen.nl, waar mensen niet alleen actuele
informatie kunnen vinden maar ook vragen kunnen stellen en zich bijvoorbeeld
kunnen melden als geïnteresseerde in de participatiemogelijkheden.
Persbericht ‘De Melkbussen zoeken de zon op’ d.d. 1 november 2018.
Artikelen in De Roosendaalse Bode en BN/DeStem, o.a. begin november 2018 in de
Bode (zie eventueel bijlage 4 voor dit artikel in de Bode) en op 8 november in
BN/DeStem (zie eventueel deze webpagina voor de online-versie).
Brochure: In de 1e helft van november 2018 is een 4 bladzijdes tellende
projectbrochure gemaakt en op verschillende manieren beschikbaar gesteld aan
geïnteresseerden (o.a. via de informatieavond op 15 november).
Uitnodigingen voor de informatieavond d.d. 15 november 2018 via o.a. de hierboven
genoemde berichten in de media, de website, e-mailberichten aan enkele tientallen
bekende geïnteresseerden en via een papieren uitnodiging die gericht persoonlijk
bezorgd is in de brievenbussen van omwonenden en nabijgelegen bedrijven.
Informatieavond donderdag 15 november 2018, bij de Pannekoekenbakker Heerle op
100 meter afstand van het beoogde zonnepark, met ongeveer 70 bezoekers (zie
eventueel bijlage 5 voor een verslag van de informatieavond, inclusief een fotoimpressie).
Diverse mailberichten aan mensen die niet bij de bijeenkomst konden zijn en/of
vragen of opmerkingen hebben.

De communicatie & interactie met omwonenden en overige geïnteresseerden zal
vanzelfsprekend worden voortgezet, onder meer via een nieuwsbrief waarvoor mensen zich
op de informatieavond en via de website (hebben) kunnen aanmelden.
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5. Resultaten
Het belangrijkste resultaat van het hiervoor beschreven co-creatie proces is dat er breed
draagvlak is voor realisatie van het initiatief, bij omwonenden en alle overige genoemde
belanghebbenden.
Er zijn bij ons geen bezwaren bij belanghebbenden bekend, ondanks dat we breed hebben
gecommuniceerd en met vele belanghebbenden voortdurend regelmatig contact hebben.
Dit is in belangrijke mate te danken aan het tijdige overleg met belanghebbenden en het
verwerken van hun feedback in de plannen.
Vermeldenswaard is verder dat het co-creatie proces tevens heeft geleid tot onder meer de
volgende waardevolle uitkomsten:
•

•

•

Versterking natuur: Dit project laat zien dat zonneparken niet alleen goed in het
landschap kunnen worden ingepast maar ook wezenlijk kunnen bijdragen aan
natuurversterking. In ons initiatief wordt in totaal ongeveer 20% van het totaal
beschikbare oppervlak besteed aan natuurontwikkeling, waarmee onder meer de
ecologische verbindingszone De Smalle Beek wordt versterkt. Zie eventueel bijlage 1
voor meer informatie.
Educatieve kansen: Uit het overleg met nabijgelegen Pannekoekenbakker Heerle is
het deelplan voortgekomen voor sponsoring door Odura van een toepasselijk
educatief speeltoestel, genaamde De Gamer, bij dit drukbezochte restaurant. Met
De Gamer voegen we een duurzaam, educatief en interactief speeltoestel toe aan de
speeltuin van de pannenkoekenbakker. Hier kunnen de kinderen al spelenderwijs
meer leren over de opwekking van duurzame energie en wat je daar allemaal mee
kunt. Zie eventueel bijlage 2 voor meer informatie.
Brede interesse in participatie: het merendeel van de bezoekers aan de
informatieavond heeft laten weten interesse te hebben in participatie in het
zonnepark. Dit is een mooi begin van een binnenkort uit te breiden voorlichtings- en
wervingscampagne gericht op de participatiemogelijkheden voor burgers. Zie
eventueel bijlage 3 voor meer informatie.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Natuurrealisatie dankzij zonnepark Heerle / De Wijper
Spelenderwijs leren over duurzame energie via De Gamer
Burgerparticipatiemogelijkheden
Voorbeeld van bericht over Zonnepark Heerle / De Wijper in de media
Verslag informatieavond 15 november 2018

Maart 2019, Odura, Michel Suijkerbuijk (M: 06 2953 4305)
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BIJLAGE 1. Natuurrealisatie dankzij zonnepark Heerle / De Wijper
Dit project laat zien dat zonneparken niet alleen goed in het landschap kunnen worden
ingepast maar ook wezenlijk kunnen bijdragen aan natuurversterking. In totaal wordt
ongeveer 20% van het beschikbare oppervlak besteed aan natuurontwikkeling.
Aan de oostzijde van het zonnepark krijgt de ecologische verbindingszone De Smalle Beek
meer ruimte door een 10 meter brede plas-draszone met kruidenrijke oeverbegroeiing. Aan
de noordzijde van deze plas-draszone wordt een amfibieënpoel met een flauwe oever
gecreëerd. De uitwerking hiervan vindt plaats in nauw overleg met het Waterschap.
Naast deze 10 m plas-draszone wordt een 100 m brede strook kruidenrijk grasland
gerealiseerd. Dit wordt op basis van sinusbeheer beheerd om zo een extra hoge ecologische
waarde te krijgen. Sinusbeheer is goed voor zowel flora als fauna en het geeft een mooi
aanzicht. Aan de zuidzijde van dit kruidenrijke grasland worden de beroemde Melkbussen
van Wouw geplaatst op een voor wilde bijen aantrekkelijke terp, middenin cirkels van
zonnebloemen, tarwe en grasklaver. Zo blijven ze voor iedereen goed zichtbaar vanaf de
A58.

Aan de westzijde van het zonnepark wordt nog eens 0,25 hectare natuur ontwikkeld met
opnieuw een kruidenrijk grasland en een bijenheuvel. Dit betekent dat er in totaal 2,75
hectare natuur zal worden gerealiseerd. Dit is ongeveer 4 voetbalvelden groot en staat gelijk
aan ongeveer 20% van het gehele zonnepark.
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Het zonnepark wordt omringd door struweelhagen bestaande uit inheemse soorten struiken
die het zicht op het zonnepark wegnemen en een natuurlijke afzetting van het park
vormen. Het aanzicht vanaf de A58 en de Westelaarsestraat zal hierdoor een mooi plaatje
opleveren. Verder behouden we het bestaande landschapspatroon en blijft de ontsluiting via
de huidige infrastructuur gehandhaafd.
De natuur die aan de oostzijde van het park wordt ontwikkeld zorgt voor versterking van de
ecologische verbindingszone De Smalle Beek. We creëren bijvoorbeeld broedplaatsen en
aantrekkelijke schuil- en rustplaatsen voor diverse dieren. Dit zorgt niet alleen voor een
mooi aanzicht maar ook voor een geschikte leefomgeving voor de alpenwatersalamander,
het bont dikkopje, de bruine winterjuffer, de watervleermuis, de roodborsttapuit en de
bunzing (zie afbeeldingen). Deze dieren behoren tot de doelsoorten van de ecologische
verbindingszone.
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BIJLAGE 2. Spelenderwijs leren over duurzame energie via De Gamer
Vlakbij Zonnepark De Melkbussen ligt de populaire Pannekoekenbakker, een drukbezocht
pannenkoekenrestaurant in Heerle. Odura sponsort een educatief speeltoestel genaamd
Gamer, die in de speeltuin van de Pannekoekenbakker komt te liggen. De Gamer bestaat uit
9 tegels van 60 x 60 cm met beloopbare zonnepanelen en een toplaag van stevig anti-slip
glas. De tegels zijn voorzien van sensoren die reageren op beweging van de kinderen. LEDverlichting in de vloer nodigt ze uit om te spelen. De actieve spellen laten de kinderen lekker
bewegen, ze ‘bedienen’ de speelvloer door op de tegels te springen. Spelend leren én fysiek
uitdagend dus.
Met de Gamer voegen we een duurzaam, educatief en interactief speeltoestel toe aan de
speeltuin van de pannenkoekenbakker. Hier kunnen de kinderen al spelenderwijs meer leren
over de opwekking van duurzame energie en wat je daar allemaal mee kunt!
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BIJLAGE 3. Burgerparticipatiemogelijkheden
Bewoners in de buurt van Zonnepark – De Melkbussen kunnen deelnemen aan het
duurzame-energieproject en zo profiteren van een aantrekkelijk financieel rendement op de
lokale productie van groene stroom. Ook voor mensen die verder weg wonen zullen we een
mogelijkheid tot participatie aanbieden. Op dit moment zetten we in op de volgende twee
mogelijkheden.
Postcoderoosregeling
Deze regeling is bedoeld voor mensen en bedrijven uit de omgeving die geen zonnepanelen
op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Zij mogen mede-eigenaar worden van de
zonnepaneleninstallatie en krijgen vervolgens thuis 15 jaar lang vrijstelling van de
energiebelasting voor de stroom die hun panelen opwekken. Het verwachte financiële
rendement zal zo rond de 5% liggen. Of een Postcoderoosinvulling doorgang vindt weten we
nog niet zeker, aangezien de regelgeving er over 1 tot 2 jaar anders uit kan zien. Verder
moeten we genoeg deelnemers vinden om een aanzienlijk deel van het project op deze wijze
te financieren.
Crowdfunding
Bij deze optie kan iedereen meedoen door middel van een financiële participatie met een
verwacht financieel rendement van ongeveer 4%.
Meer informatie in het voorjaar van 2019
Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden over onder meer prijsontwikkelingen en
veranderende regels. Daardoor kunnen we op dit moment helaas nog geen definitieve
concrete invulling van de participatiemogelijkheden uitwerken. We streven ernaar om dit
wel later dit voorjaar te doen en zullen dan alle geïnteresseerden daarover informeren.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via o.a. deze pagina op de website van het zonnepark.

8

BIJLAGE 4. Voorbeeld van bericht over Zonnepark Heerle / De Wijper in de media

Onderstaand bericht was opgenomen in de Roosendaalse Bode begin november 2018.
Verwante berichten zijn gepubliceerd in o.a. BN/DeStem.
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BIJLAGE 5. Verslag informatieavond 15 november 2018
Op donderdagavond 15 november 2018 heeft de informatieavond van Zonnepark De
Melkbussen plaatsgevonden bij de lokale Pannekoekenbakker Heerle. Het doel van deze
avond was om geïnteresseerden te informeren over de plannen voor Zonnepark De
Melkbussen, maar ook om input vanuit de omwonenden te ontvangen.
Allard van Krevel trapte namens Odura de avond om acht uur af met een inleidende
presentatie waarin iedereen hartelijk welkom werd geheten en waarin hij meer vertelde
over het beoogde zonnepark en initiatiefnemer Odura. Odura zet zich in voor versnelling van
de energietransitie in de vorm van advies maar ook door zelf duurzame-energieprojecten te
realiseren. Zonnepark De Melkbussen is er hier één van.
De bezoekers zijn tijdens de informatieavond door middel van vier verschillende
informatietafels ingelicht over Zonnepark De Melkbussen. Aan de tafels konden de
aanwezigen ook vragen stellen, opmerkingen geven en ideeën aandragen.
De eerste informatietafel lichtte de exacte planning en procedure van het zonnepark toe om
zo een duidelijk beeld te geven van de verschillende fases van de ontwikkeling van het
zonnepark. De tweede informatietafel gaf meer informatie over de techniek van een
zonnepark. Geïnteresseerden konden meer leren over hoe een zonnepark technisch wordt
opgebouwd en konden o.a. een zonnepaneel van dichtbij bekijken. Bij de derde
informatietafel was meer informatie te vinden over de visualisaties, de landschappelijke
inpassing en de beoogde natuurontwikkeling van Zonnepark De Melkbussen. Zo werd voor
iedereen duidelijk hoe het zonnepark er in de toekomst uit komt te zien en hoe in dit geval
productie van duurzame energie productie hand in hand gaat met natuurontwikkeling. De
laatste informatietafel ging dieper in op de participatiemogelijkheden en de
maatschappelijke meerwaarde van het project. Hier werd toegelicht dat de uiteindelijke
vorm van participatie nog niet vastligt, maar in een latere fase van de ontwikkeling van het
zonnepark nader wordt ingevuld, bijvoorbeeld gebruikmakend van de
‘postcoderoosregeling’ of een andere vorm van crowdfunding. Ook werd toegelicht dat
Odura een educatief speeltoestel genaamd De Gamer, een met LED verlichte vloer met
beloopbare tegels van zonnepanelen, sponsort voor in de speeltuin van de
Pannekoekenbakker om zo kinderen al spelend meer te leren over de opwekking van
duurzame energie.
De avond werd afgesloten met een gezellige borrel waarbij alle 70 bezoekers hun laatste
vragen konden stellen en met elkaar het project konden bespreken.
De vertrekkende bezoekers is gevraagd om een vragen- en interesseformulier in te vullen en
af te geven aan de organisatie. Daarop konden openstaande vragen worden geformuleerd,
ideeën worden aangedragen en eventuele interesse voor burgerparticipatie worden
gemeld.
Op de volgende bladzijde is een foto-impressie van de informatie-avond opgenomen.
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Accorderingen Verslag Co-creatie Zonneakker Heerle / De Wijper
Toelichting
Voorliggend document bevat accorderingen van particulieren en organisaties die betrokken
zijn in het proces van co-creatie voor het initiatief Zonneakker Heerle / De Wijper.
Achtereenvolgens is opgenomen:
a) Een overzicht van accorderingen door álle 9 bewoners van de Westelaarsestraat aan
de westzijde van het beoogde zonnepark (dit is de enige zijde van het park waar
woningen en bewoners direct zicht hebben hebben op de locatie van het zonnepark).
b) Accorderingen door naburige bedrijven, gevestigd op bedrijventerrein De Wijper.
c) Accorderingen door overige betrokkenen, zoals de eigenaar en de kunstenaar van het
kunstwerk De Melkbussen op de locatie, op de informatieavond aanwezige overige
buurtbewoners, bij de planvorming betrokken onafhankelijke ecoloog uit de regio,
regionale bedrijven die bij de bouw en het onderhoud kunnen worden betrokken,
etc.

Mei 2019, Odura, Michel Suijkerbuijk (M: 06 2953 4305)
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