Nieuwsbrief
Zonnepark Exloosche landen
Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek
Wij zijn GroenLeven en wij zullen komende periode het zonnepark bij de Oude dijk en de
Zuidveensdijk realiseren.
In het voortraject is er steeds veel afstemming met de eigenaren, gemeente en de bewoners
van Exloo geweest over de locatie en inrichting van het park. Die afstemming is steeds erg
goed verlopen.
Wij houden u komende periode ook graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de bouw
via de Boerhoorn.
Werkzaamheden
Zoals u misschien al heeft gezien, worden de eerste voorbereidende werkzaamheden voor
het zonnepark momenteel al getroffen.
Op dit moment is de firma Avitec uit Nieuw Buinen aan de slag gegaan met de
grondwerkzaamheden.
Heeft u vragen over de grondwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Hero
Naaijer, uitvoerder bij Avitec: 06 - 55 76 61 69.
Planning
In de komende weken zullen er vooral grondverzet- en graafwerkzaamheden plaatsvinden.
Daarmee wordt de landschappelijke inpassing gerealiseerd. Dit betreft onder andere sloten
en wallen rondom het zonnepark. Vanaf mei/juni zal er gestart worden met de bouw van het
zonnepark zelf. De planning is dat de bouwwerkzaamheden in november afgerond zijn.
Gebiedsfonds
Om de opbrengsten van het zonnepark ook ten goede te laten komen van de gemeenschap
is met de gemeente en de dorpsraad besloten om een gebiedsfonds op te richten.
Het doel hiervan, is het stimuleren van sociaal maatschappelijke en duurzame initiatieven.
Vanuit de gebiedsfonds commissie zal hier verder over gecommuniceerd worden.
Heeft u nog vragen on ons? Wij staan u graag te woord. Mail uw vraag naar
exloo@groenleven.nl of bel naar 058 – 79 90 00.
Met vriendelijke groet,
Team GroenLeven

www.groenleven.nl

Nieuwsbrief maart 2021
Beste inwoner van Exloo en de Boermastreek
Totstandkoming zonnepark en werkgroep Gebiedsfonds
Met onze nieuwsbrief van februari, in de Boerhoorn en op de website van de Dorpsraad
Exloo, hebben wij u geïnformeerd over de totstandkoming van het zonnepark en het instellen
van een werkgroep gebiedsfonds binnen de structuur van de Dorpsraad.
Overeenkomst, fondsregelement en beoordelingscriteria
Voor het beschikbaar stellen van het geld van GroenLeven voor het gebiedsfonds is een
overeenkomst gemaakt en een fondsregelement met beoordelingscriteria. GroenLeven en
de Dorpsraad hebben de overeenkomst inmiddels ondertekend.
Wethouder Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn krijgt binnenkort een afschrift van de
overeenkomst aangeboden door GroenLeven en de werkgroep Gebiedsfonds. Door de
coronaontwikkelingen zal dit in een kleine en ingetogen kring plaatsvinden.
Voorbereidende werkzaamheden werkgroep Gebiedsfonds
De werkgroep is bezig met de afronding van de voorbereidende werkzaamheden om in het
3e kwartaal van dit jaar te kunnen starten met uitvraag van de initiatieven en plannen die
leven in het dorp.
Informatiebijeenkomst
Zoals eerder vermeld wordt als eerste begonnen met een informatiebijeenkomst waarin een
en ander wordt uitgelegd en vragen kunnen worden gesteld. Medio augustus van dit jaar
publiceren we met een vooraankondiging in de Boerhoorn en op de website van de
Dorpsraad, de datum van de bijeenkomst.
Zijn er vragen of opmerkingen dan vernemen we dit graag.
U kunt ons bereiken per e-mail van de Dorpsraad, dorpsraadexloo@ziggo.nl
En per telefoon 06-46090149
De werkgroep
Gebiedsfonds zonnepark Exloosche landen

