VERSLAG WERKGROEP ZONNEPARK WIERDENSCHE AA
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:

Afwezig

:

Werkgroep zonnepark Wierdensche Aa – nummer 2
8 februari 2021 om 19.30 uur
Online vergadering
Omwonenden, lid stichting natuur & milieu Wierden, Miranda Scheffer-Eeftink (vicevoorzitter
SDEWE), Kees van Dorth (bestuurslid SDEWE) en Maureen Bekke (omgevingsmanager Pure
Energie).
Harld Schuldink (projectleider Pure Energie), Frank Schothuis (adviseur vergunningen Pure
Energie), Hans Schoolderman (beleidsambtenaar Duurzaamheid gemeente Wierden),
grondeigenaar

----------------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de tweede vergadering
van de werkgroep voor zonnepark Wierdensche Aa.
----------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1.

Inleiding

2.

Korte terugblik eerste bijeenkomst en laatste stand van zaken

3.

Verkenning financiële participatie

4.

Vervolg

5.

Rondvraag

6.

Afsluiting

1. Inleiding


De bijeenkomst wordt geleid door de Miranda Scheffer – Eeftink, vicevoorzitter van de Stichting Duurzame
Energie Wierden-Enter (SDEWE). Zij heet alle deelnemers welkom en opent de vergadering.



Er is een aantal afmeldingen: Harld Schuldink (projectleider Pure Energie), Frank Schothuis (adviseur
vergunningen Pure Energie), Hans Schoolderman (beleidsambtenaar Duurzaamheid gemeente Wierden).



Van de vorige bijeenkomst is een conceptverslag gemaakt. Zij vraagt of de aanwezigen nog opmerkingen of
aanvullingen hebben. Een van de deelnemers geeft aan het verslag niet te hebben ontvangen. Dit wordt
nagestuurd. Een andere deelnemer geeft een kleine nuancering aan bij de opmerking bij het plaatsen van een
scherm tussen het plangebied en de rijksweg A1.

2. Korte terugblik eerste bijeenkomst en laatste stand van zaken


Kees van Dorth geeft aan dat hij tevreden is over het verloop van de eerste bijeenkomst en de inbreng van de
werkgroep. Er is contact gezocht met de grondeigenaren van de twee percelen aan de noordzijde van het
plangebied om te kijken of het mogelijk is deze gronden bij het plangebied te betrekken. De grondeigenaar van
het direct naastgelegen perceel heeft aangegeven de grond in gebruik te hebben en omschrijft dit als waardevolle
grond voor zijn bedrijf. Dit standpunt wil hij in heroverweging nemen als de grondeigenaar van het andere perceel
ook wil deelnemen. Dit is nog niet bekend.



Aan de noordzijde van deze tussenliggende percelen zijn ook plannen voor een ander zonnepark. De leden van de
werkgroep benadrukken nogmaals dat zij graag zien dat tussenliggende percelen bij het zonnepark Wierdensche
Aa worden aangetrokken, zodat versnippering wordt tegengegaan. Er is wel begrip voor het standpunt van de
grondeigenaren.

3. Verkenning financiële participatie


Kees van Dorth licht toe dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat men moet streven naar 50% lokaal
eigenaarschap bij nieuwe duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld met zon en windenergie. De gemeente
Wierden heeft dit streven nadrukkelijk overgenomen in het beleid zonneparken. Dit zorgt niet alleen voor meer
acceptatie en zeggenschap, maar ook voor meer betrokkenheid. In praktijk ziet SDEWE dat ook bij het zonnepark
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De Groene Weuste in Wierden op verschillende vlakken terug: bij de opwekking van duurzame energie, bij het
onderhoud en bij de meerwaarde voor de natuur.


Om het lokaal eigenaarschap bij zonnepark Wierdensche Aa vorm te geven, zijn SDEWE en Pure Energie een
gelijkwaardige samenwerking aangegaan. Daarmee komt de helft van het zonnepark Wierdensche Aa in lokale
handen en kan de Wierdense gemeenschap meeprofiteren.



De manier waarop de financiële participatie wordt ingevuld, wil SDEWE graag met de werkgroep bespreken. Als
voorbeeld legt Kees van Dorth aan de hand van een filmpje uit hoe de financiële participatie (d.m.v.
crowdfunding) bij het zonnepark De Groene Weuste is vormgegeven en licht het Wierdens model toe.



Bij het zonnepark Wierdensche Aa kijkt SDEWE op dit moment ook naar crowdfunding via SDEWE, waarbij
inwoners en eventueel lokale bedrijven samen (een deel van) het benodigde eigen vermogen financieren tegen
een aantrekkelijk rendement (bijvoorbeeld looptijd 10 jaar). Daarbij heeft SDEWE geen winstoogmerk, waardoor
de opbrengsten over de gehele looptijd van het zonnepark in brede zin terugvloeien naar de Wierdense omgeving
door duurzame doelen en projecten te ondersteunen.



Het is ook mogelijk om (een deel van) het lokaal eigenaarschap bij het zonnepark Wierdensche Aa over te dragen
aan een nog op te zetten lokale energiecoöperatie. Deze lokale coöperatie heeft net als een vereniging een
bestuur en leden. Samen zijn de leden eigenaar van de coöperatie. Zij zijn dan samen verantwoordelijk voor hun
deel van het zonnepark: van investering tot exploitatie, van beheer tot onderhoud. De manier waarop wordt
omgegaan met financieel eigenaarschap, wordt bepaald door de leden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
uitkeren van rendement aan leden, maar ook door financiële bijdragen aan lokale, duurzame initiatieven.



Miranda Scheffer – Eeftink geeft aan dat SDEWE een voorkeur heeft voor het opzetten van lokale coöperatie. Dat
betekent wel dat er mensen in de omgeving van het zonnepark moeten opstaan die een lokale coöperatie willen
opzetten en besturen. De SDEWE wil hier graag bij ondersteunen.



Een van de leden vraagt op welke manier de zeggenschap dan is geregeld. Kees van Dorth geeft aan dat in de
overeenkomst met Pure Energie een gelijkwaardige samenwerking is afgesproken. Dat betekent dat Pure Energie
en SDEWE evenveel zeggenschap over het zonnepark hebben. Indien gekozen wordt voor een andere verhouding
dienen er goede afspraken te worden gemaakt over de mate van zeggenschap.



Een van de leden vraagt of de grond in eigendom. Kees van Dorth legt uit dat Pure Energie een
opstalovereenkomst heeft afgesloten met de grondeigenaar voor een periode van 25 jaar.



Om een beeld te geven van de benodigde investering, geeft Kees van Dorth een toelichting op het benodigde
eigen vermogen, vreemd vermogen en redendement op het eigen vermogen op basis van algemene vuistregels
en cijfers/ uitgangspunten van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij legt Kees van Dorth uit
dat men rekening moet houden met een benodigd eigen vermogen van circa 20%, waarvan 50% gefinancierd
wordt door Pure Energie en 50% gefinancierd wordt door SDEWE (of de nog op te zetten lokale coöperatie).



Kees van Dorth wijst hij ook op de risico’s tijdens de verschillende fase van het project. De investeringsrisico’s
tijdens de ontwikkelingsfase zijn het grootst: er is nog geen omgevingsvergunning of SDE++subsidie. Ook tijdens
de bouwfase zijn er investeringsrisico’s. Daarom is bij de bouw van zonnepark De Groene Weuste gekozen om de
crowdfunding achteraf te laten plaatsvinden, zodat het risico voor inwoners zo laag mogelijk is. Om dit bij het
zonnepark Wierdensche Aa ook te kunnen doen, zijn met Pure Energie hierover afspraken gemaakt.



Er wordt gevraagd of er ook een tegemoetkoming is, als men risicovol deelneemt. Kees van Dorth geeft aan dat
dit mogelijk is bijvoorbeeld in de vorm van een risico-opslag.



Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om het Energiefonds Overijssel risicovol te laten instappen. Kees van
Dorth geeft aan dat een mogelijkheid is, maar dat hier veel voorwaarden aan kleven. Zo willen zij vaak langdurig
als een derde partij instappen. Dit heeft ook invloed op de lokale zeggenschapsverhouding.



Een deel van de leden van de werkgroep geeft aan dat zij niet meteen afwijzend staan tegenover investeren, dan
wel de mogelijkheid tot het opzetten van een lokale energiecoöperatie. Wel is er behoefte aan meer (financiële)
achtergrondinformatie.



Aan de hand van een aantal extra sheets legt Kees van Dorth in grote lijnen uit welke investeringen en inkomsten
er bij een zonnepark zijn. Daarbij stipt hij aan dat bij het Wierdens model wordt gekeken op welke manier zo veel
mogelijk geldstromen terug kunnen vloeien naar de lokale omgeving. Ook geeft hij inzicht in het tijdsverloop en
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de verhouding tussen investeringen en opbrengsten, waarbij hij ook ingaat op de SDE++ subsidie en de
stroomprijs.


Een deel van de leden is wel geïnteresseerd in financiële deelname, maar wil deze informatie even laten bezinken.
Miranda Scheffer – Eeftink geeft aan dat deze bijeenkomst met name bedoeld is om mensen een beeld te geven
van de mogelijkheden. Ook vraagt zij de leden om hier verder over na te denken en of zij mensen in hun
omgeving kennen die hier eventueel ook wel voor openstaan. Geïnteresseerden kunnen zich in ieder geval
melden bij de SDEWE, ook voor een eventuele, verdere verdiepingsslag.

4. Vervolg
Er is afgesproken dat de werkgroep elke twee weken vergaderd op maandagavond. De digitale reeks wordt ingepland door
Maureen Bekke. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op maandag 22 februari om 19.30 uur.
5. Rondvraag


Een van de leden vraagt of het nog steeds mogelijk is om een bezoek te brengen aan het zonnepark De Groene
Weuste in Wierden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Kees van Dorth of Miranda Scheffer – Eeftink.



Er wordt nu een suggestie gedaan over de kabelaansluiting naar het verdeelstation De Mosterdpot of dit
eventueel niet te combineren valt met de activiteiten Rijkswaterstaat. Kees van Dorth geeft aan dat dit kan
meegenomen in het overleg met Rijkswaterstaat, maar zet meteen de kanttekening dat in het algemeen men niet
enthousiast is over het delen van kabels.



Miranda Scheffer – Eeftink geeft aan dat SDEWE bezig is met een nieuwe crowdfundingactie voor zonnepark De
Groene Weuste, waarbij ouders en grootouders hun (klein)kinderen vanaf 8 jaar aan mee kunnen laten doen.
SDEWE denkt nog na op welke manier zij hier aandacht voor kunnen vragen. Ideeën zijn welkom. Een van de
leden reageert dat het goed zijn om een soort van ‘zilvervloot’ gedachte op te roepen bij ouders en grootouders.

8. Afsluiting
De vergadering wordt om 20.35 uur afgesloten.
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