
Energie coöperatie Burgum wil door! 
  
Energie coöperatie is in 2020 opgericht door een groep enthousiaste Burgumers die 
duurzaamheid op de kaart willen zetten in Burgum en omgeving. De Energie 
coöperatie Burgum (ECB) is vrij snel na de oprichting gestart met 1 van haar doelen: 
het realiseren en het opwekken van duurzame Energie voor lokale huishoudens. In 
dit geval door middel van het aanleggen van een zonnepark in of rond Burgum.  
Vanuit de ECB hebben we ons tot doel gesteld om dit park zo te realiseren dat de 
eigenaars verhouding minimaal 50% is. Op deze manier kunnen we opbrengsten uit 
het park gebruiken voor de gemeenschap en/ of vooral om mensen te ondersteunen 
bij het verduurzamen van hun woningen.   
Het provinciaal bestuur vindt de genoemde eigenaarsverhouding zeer wenselijk.  
  
In en rondom Burgum zijn de locaties waarop een zonnepark gerealiseerd kan 
worden niet heel groot, maar na enig onderzoek bleek een locatie ten noorden van 
de oude Energiecentrale hiervoor beschikbaar te zijn. Deze locatie heeft als voordeel 
dat de infra welke noodzakelijk is om een plan uitvoerbaar te krijgen, beschikbaar is.  
Ondanks het feit dat deze locatie niet direct aansluit bij de keuzes gemaakt door 
Provinciaal bestuur, denkt de ECB een goede kans van slagen te hebben. Door het 
Provinciaal bestuur is aangegeven dat ook maatwerk zeker wel tot de mogelijkheden 
behoort. 
Inmiddels is de ECB in gesprek met energiebedrijf Solarfields, en hebben de leden 
enige kennis vergaard op het gebied van zonneparken. Ook zijn er gesprekken met 
de eigenaar van de huidige Energiecentrale geweest en heeft deze de ECB een 
inplugmogelijkheid op het energienet geboden. 
  
Na realisatie van het zonnepark is het de bedoeling dat rond de 4500 woningen van 
duurzame energie voorzien kunnen worden. Om de benodigde 12 Ha grond te 
verkrijgen, wordt er met diverse partijen gesproken. Dit betreft onder andere Engie 
die een deel in van de benodigde grond in eigendom heeft. Ook een aangrenzend 
agrarisch bedrijf die een aantal Ha grond heeft, is benaderd. De grond waar het hier 
om gaat heeft voor hen weinig toegevoegde waarde in de bedrijfsvoering.  
De totale oppervlakte van 12 Ha grond zal niet volledig worden gebruikt om 
zonnepanelen te gaan plaatsen. Een deel van het te realiseren zonnepark wordt ook 
landschappelijk ingericht. De ECB stelt zich ten doel om in elk geval 20% van de 
grond aan te kleden met groen zodat het een park ook integreert met de omgeving. 
Om hier de juiste invulling aan te geven hopen we op medewerking van de naaste 
omgeving. Hierover vindt nog nadere afstemming plaats.  
  
Het concreet opstarten van het totale plan met en naar alle betrokkenen is nog in 
afwachting van de raadsvergadering van januari 2021. In deze vergadering zal door 
de gemeente Tietjerksteradeel een sluit genomen worden ten aanzien van de 
Duurzaamheidsagenda en de mogelijkheden daarin.  
Provinciaal zijn inmiddels de eerste stappen gezet qua regelgeving. Ook is er paal en 
perk gesteld aan wildgroei van zonneparken. Hoewel we ons realiseren dat we niet 
gemakkelijk aan alle voorwaarden kunnen voldoen, heeft gedeputeerde Poepjes 
aangegeven dat maatwerk mogelijk blijft. 
Voor ons is dit de reden zoals de aanhef dit aangeeft, Energie Coöperatie Burgum 
wil door. 
 



Mocht u vragen hebben, of willen meedenken, schroom niet, maar kijk op onze 
website voor de betreffende mailadressen waar u antwoorden kunt krijgen. 
Website:  http://www.egb.frl   
 


