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Nieuwsbrief 1 – april 2021

Beste <<Voornaam>>, 
  
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over Zonnepark Sas van Gent. In november 2020
heeft de gemeente Terneuzen de vergunning voor de bouw verleend. Nu zijn de verdere
voorbereidingen voor het zonnepark ten noorden van Sas van Gent in volle gang. We
blikken graag met u terug op het proces tot nu toe en nemen u graag mee in de
vervolgstappen komende tijd! 
  
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar buren, vrienden en familie die ook geïnteresseerd
zijn in de bouw van het zonnepark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.  
  
Hartelijke groet, 
Projectteam Vattenfall

Afgelopen periode 

Groen licht voor Zonnepark Sas van Gent 
  
In november ging de gemeente Terneuzen akkoord met het verlenen van de
benodigde vergunningen voor Zonnepark Sas van Gent. Puck Sanders,
omgevingsmanager Vattenfall: “Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan
onze ambitie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Met dit
zonnepark leveren we een concrete bijdrage aan het vergroenen van de lokale
industrie en een deel van de huishoudens in Sas van Gent. Het afgeven van de
vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project. We gaan er vol tegenaan om
de plannen om te gaan zetten in realiteit.”

https://mailchi.mp/8e2a2ad81ab3/test-nieuwsbrief-1-zonnepark-sas-van-gent-maart-7780089?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/664b151b0a61/nieuwsbrief-zonnepark-sas-van-gent


Terugblik 2020

Hoe zijn we op dit punt gekomen? 
  
Vattenfall vindt het bij de ontwikkeling en bouw van een nieuw zonnepark belangrijk
dat de omgeving wordt meegenomen in het proces en kan meedenken over de te
maken keuzes. Het ontwerp voor het zonnepark is daarom in overleg met een
klankbordgroep tot stand gekomen. In 2019 en 2020 is de klankbordgroep vier keer
bij elkaar gekomen om in zogenoemde ontwerpsessies het plan te bespreken. De
klankbordgroep bestaat uit omwonenden, omliggende bedrijven, de Stadsraad Sas
van Gent, Staatsbosbeheer en andere belangenverenigingen. 
  
Woensdag 9 september 2020 organiseerden we vervolgens een bewonersavond
voor de gemeenschap van Sas van Gent en andere belangstellenden. Geheel in lijn
met de coronamaatregelen kwamen 23 geïnteresseerden verspreid over 6
verschillende tijdsblokken langs om meer te weten te komen over het zonnepark,
vragen te stellen en aanvullende ideeën mee te geven. 
  
Positieve reacties 
Na een korte toelichting van Vattenfall op het reeds doorlopen proces en de
gemaakte ontwerpkeuzes konden deelnemers reageren op het plan en het ontwerp.
De reacties waren overwegend positief. Een aantal reacties waren: “Liever
zonnepanelen dan een industrieterrein" en "Wat mij betreft beginnen jullie gewoon
met bouwen". Een aantal aanwezigen kwam zelf ook met ideeën rondom het
zonnepark, waaronder de suggestie om schapen onder zonnepanelen te laten
grazen. Dit idee is door Vattenfall overgenomen. 
  
Besluitvorming gemeenteraad 
Naast de gesprekken met de bewoners, is Vattenfall ook in gesprek gegaan met de
gemeenteraad van Terneuzen in voorbereiding op de besluitvorming over het project
in de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad stelde verschillende vragen
over de bouw en operationele fase van het zonnepark. Naast de mondelinge
antwoorden op de vragen tijdens de inspraakreactie, heeft Vattenfall hier ook
schriftelijk antwoord op gegeven. Nadat het plan gedurende 6 weken ter inzage heeft



gelegen en Vattenfall de reacties verwerkt heeft in het plan, heeft de gemeenteraad
12 november definitief ingestemd met het verlenen van de vergunning. 

Afgelopen periode 
 
Bijdrage aan gemeentelijk fonds 
  
Vattenfall vindt het belangrijk dat inwoners van Sas van Gent kunnen meedelen in de
opbrengst van het zonnepark. Daarom leveren we een financiële bijdrage van 1.000
euro per MW aan een fonds van de gemeente Terneuzen. Per jaar zal dit een
bijdrage zijn van zo’n 16.000 euro. 
  
Het vermogen uit het fonds wordt ingezet om Sas van Gent te verduurzamen, te
vergroenen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De inwoners van Sas van Gent
zullen via de Stadsraad samen met de gemeente Terneuzen bepalen waar het
vermogen van het fonds specifiek voor wordt ingezet.

Komende periode 

Aanvragen subsidie en voorbereiden
aanbesteding  
  
Nu de vergunning voor de bouw van Zonnepark Sas van Gent is verleend, breekt
een nieuwe fase aan. Zo hebben we de subsidie voor het zonnepark inmiddels
aangevraagd. We verwachten in het tweede kwartaal van 2021 te horen of deze
subsidie is toegekend. 
  
Daarnaast gaan we verder met de voorbereiding van de aanbesteding. We vinden
het belangrijk om te investeren in de lokale economie en willen daarom ook waar
mogelijk lokale bedrijven inzetten. Bent u ondernemer en bent u benieuwd naar de
mogelijkheden? Stuur een mail naar info.solar@vattenfall.com. We zetten u dan
alvast op de lijst van lokale bedrijven die we op de hoogte houden van het

mailto:info.solar@vattenfall.com?subject=Aanbesteding%20Sas%20van%20Gent


aanbestedingsproces. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer informatie delen
over het aanbestedingsproces en een overzicht geven van diensten en goederen
waarbij wij een mogelijke rol zien voor lokale bedrijven.

Terugblik 2020

Webpagina is live
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het
zonnepark. Daarnaast hebben we een webpagina ontwikkeld waar we alle informatie
over Zonnepark Sas van Gent voor u bundelen. Van visualisaties tot veelgestelde
vragen en van handige documenten tot een contactformulier. 

Bekijk de pagina

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Zonnepark Sas van Gent? Bekijk de veelgestelde
vragen op onze website of neem contact met ons op. Mail uw vraag
naar info.solar@vattenfall.com.

Planning 

Voorjaar 2021       Goedkeuring subsidieaanvraag en start aanbesteding 
Najaar 2021          Definitief investeringsbesluit 
Begin 2022           Start bouw zonnepark 
Najaar 2022          Zonnepark operationeel

Leestips 

Bouw zonnepark Sas van Gent start in 2021
Verslag bewonersavond 

https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonnepark-sas-van-gent
https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonnepark-sas-van-gent
mailto:info.solar@vattenfall.com?subject=Vraag%20over%20Zonnepark%20Sas%20van%20Gent
https://group.vattenfall.com/nl/newsroom/persbericht/2020/bouw-start-zonnepark-sas-in-2021
https://mcusercontent.com/9f0d6b6611df0c97da53c5b50/files/0b501fe6-ac17-4f5c-a599-b3ffcec77520/Report_Residents_Meeting_Solar_Park_Papeschorpolder_09_2020_MFCdeStation.docx


Ga naar de website 

Wilt u de manier waarop u onze nieuwsbrief ontvangt wijzingen? 
Verander uw voorkeuren of meld u af van de nieuwsbrief.
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