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Werkgroep Zonnepark N18 Eeltinkveld – nummer 4
17 maart 2021
Digitaal
Omwonende, Harld Schuldink (projectleider Pure Energie), Ira Hesp (omgevingsmanager
Pure Energie), Linda Kempers (stagiaire Pure Energie)
Lid namens Natuur en Milieu Haaksbergen), omwonende, lid
namens Buurtschap Brammelo, lid namens Buurtschap Brammelo, Cor Kraal
(vicevoorzitter Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH))

-----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de vierde vergadering
van de werkgroep voor Zonnepark N18 Eeltinkveld.
----------------------------------------------- -----------------------------------------Agenda:
1. Vorige bijeenkomst
o
Verslag
o
Actiepunten vorige bijeenkomst
2. Stand van zaken
o
Beleid gemeente
3. Landschappelijk inpassingsplan
4. Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen
5. Vervolg en rondvraag
1. Vorige bijeenkomst
•
Actiepunten, de actiepunten van de vorige bijeenkomst de werkgroep worden kort doorlopen:

•
•

o Voorbereiding volgende werkgroep.
Geconstateerd wordt het actiepunt is uitgevoerd.
Cor Kraal laat zich excuseren. Vanavond is er een agendacommissie waarin hij spreektijd heeft over de
Beleidsregels zonnevelden.
Vanavond sluit Linda Kempers aan, Linda is stagiaire bij Pure Energie.

2. Stand van zaken
•
De projectleider vermeldt dat het college van B&W de Beleidsregels zonnevelden op 2 maart vastgesteld
heeft. De gemeenteraad zal het in de vergadering op 31 maart behandelen en naar verwachting vaststellen.
Ten opzichte van de ontwerp Beleidsregels zonnevelden is er één punt gewijzigd dat betrekking heeft op het
plan; de 50 meter zone langs de N18. Deze zone is aangepast tot 25 meter. In deze zone zijn technische
installaties niet toegestaan. De wijziging wordt besproken aan de hand van een kaart van de gemeente
Haaksbergen.
•
Als de gemeenteraad op 31 maart de Beleidsregels vaststelt, dan kunnen de initiatiefnemers het
voorloverlegplan indienen. De deadline voor het indienen van het vooroverlegplan is naar verwachting 9 april.
De initiatiefnemers zijn druk bezig om de stukken hiervoor gereed te maken.
•
Na 9 april wordt er ook een live pitch verwacht van de initiatiefnemers om hun idee toe te lichten.
•
De gemeente stelt vooralsnog 40 ha beschikbaar voor zonnevelden. De ingediende initiatieven worden
getoetst op verschillende aspecten (landschappelijke inpassing, procesparticipatie, lokaal eigendom etc.). Op
basis daarvan wordt besloten welke initiatieven daadwerkelijk de definitieve vergunning mag aanvragen.
•
Gesprek met Natuur en Milieu Haaksbergen: De werkgroep heeft gevraagd of een deel van het gebied vernat
kan worden. Hiervoor heeft er een vorige week een separaat gesprek plaats gevonden met de
initiatiefnemers en Eelerwoude. Hier zal tijdens de bespreking van de schets worden op ingegaan.

3. Landschappelijke inpassing en ecologische versterking
Bespreking schets van het inpassingsplan:
• De schets wordt doorlopen, de wijzigingen ten opzichte van de vorige schets worden doorlopen. De radiaal
is conform de Beleidsregels zonnevelden aangepast en verkleind. De invulling van de radiaal, struweel
(mantel/zoom vegetatie), is overeind gebleven. Ten slotte is er naar aanleiding van het gesprek met Natuur
en Milieu Haaksbergen een rietoever aan de noordzijde van het plangebied ingetekend. Er zal met het
waterschap worden verkend of er mogelijkheden voor verdere vernatting zijn (plas-drasoever).
➔ Omwonende: Is er nu meer ruimte voor de panelen of komt er meer tussenruimte tussen de rijen met
panelen?
➔ Pure Energie: Het gedeelte voor de panelen is uitgebreid ten opzichte van de eerdere schets.
Richtlijn gemeente: van de oppervlakte van het perceel/ de percelen waarop het zonneveld wordt
gevestigd, wordt maximaal 80% gebruikt voor het zonneveld (inclusief onderhoudspaden) en minimaal
20% ruimte voor kwaliteitsinvestering in natuur en landschap. Hier wordt aan voldaan met de schets van
het landschappelijke inpassingsplan, de tussenruimte tussen de rijen met panelen is 2,5 meter.
4. Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen (gedaan door Pure Energie)
Er wordt toegelicht dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat men moet streven naar 50% lokaal eigenaarschap
bij nieuwe duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld met zon en windenergie. Dit zorgt niet alleen voor meer
acceptatie en zeggenschap, maar ook voor meer betrokkenheid. ECH wil dat de opbrengsten ten goede komen aan
de inwoners van de gemeente Haaksbergen. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Er wordt gewezen op onlangs
verschenen nieuwsberichten waaruit het belang van lokaal eigenaarschap blijkt.
Om het lokaal eigenaarschap bij Zonnepark N18 Eeltinkveld vorm te geven, zijn de ECH en Pure Energie een
gelijkwaardige samenwerking aangegaan. Daarmee komt de helft van het zonnepark in lokale handen en kan de
Haaksbergse gemeenschap meeprofiteren.
Leden van Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen investeren in het Zonnepark N18 Eeltinkveld:
•
Met een geschat een rendement van 5%.
•
Met een looptijd van 15 jaar, of zo lang de SDE++ regeling in werking is.
•
Iedereen die in Haakbergen woont, of economisch gebonden is, kan lid worden van de coöperatie en zo
investeren in het zonnepark.
•
Dat zal gebeuren door het uitgeven van certificaten van 100 euro per stuk. Dit is een relatief laag bedrag. Maar
zo krijgen ook mensen met een kleine portemonnee kans om mee te doen. In totaal zullen voor Zonnepark N18
Eeltinkveld zo'n 4.500 certificaten uitgegeven worden. Grofweg 80% van het zonnepark zal door de bank
gefinancierd kunnen worden. De overige 20% zal moet worden opgebracht door de ECH en Pure Energie.
•
Er wordt geschetst aan de hand van onderstaande stappen dat een eerlijke kans voor iedereen in Haaksbergen
wordt gewaarborgd:
1. We starten met het aanbieden van certificaten aan bewoners binnen een straal van 500 meter rond het
zonneveld. Iedere inwoner binnen deze afstand die lid is van de coöperatie kan tot een nog nader vast te
stellen maximum certificaten verkrijgen en kan aangeven of er belangstelling is voor nog meer
certificaten. Er wordt gedacht om een maximum van 20 certificaten in te stellen per persoon.
2. Daarna kan iedereen die in Haaksbergen woont, of economisch gebonden is en lid is van onze coöperatie
tot hetzelfde maximum certificaten verkrijgen en aangeven of er belangstelling is voor nog meer
certificaten. Er wordt een lijst bijgehouden.
3. Vervolgens kan, indien na een bepaalde – nog vast te stellen – periode van inschrijving nog certificaten
beschikbaar zijn, iedereen die dit aangegeven heeft zoals hierboven omschreven, in aanmerking komen
voor de overgebleven certificaten.
4. Certificaten die dan nog overblijven, kunnen door iedereen die in Haaksbergen woonachtig is, of
economisch gebonden is en lid is van onze coöperatie aangeschaft worden.

•

Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt geschetst wat het verloop van de investering is. De eerste drie jaar
vindt er geen aflossing plaats. Over het bedrag dat nog ‘open’ staat, krijgt men een rente van ca. 5%, de
uitkering wordt dus na verloop van tijd steeds lager. Bij een aankoop van 10 certificaten (inleg € 1.000), krijg je
in totaal € 1.475 terug.
➔ Omwonende: Wat betaal je voor het lidmaatschap van ECH?
➔ Pure Energie: Het lidmaatschap van ECH kost 50 euro op jaarbasis.
➔ Omwonende: In het rekenvoorbeeld wordt ervan uit gegaan dat je een bepaalde rente en aflossing hebt.
Misschien kun je het interessanter maken doordat je na 15 jaar de totale uitkering krijgt. Dan krijg je over
15 jaar 5% over € 1.000 in plaats van over het resterende bedrag na aflossing in de loop van jaren. Dit
levert dan een rendement op van € 750 in totaal bij de aanschaf van 10 certificaten. Is dit ook een optie?
➔ Pure Energie: We zullen dit doorgeven aan de ECH, de ECH zal hier op terugkomen.
➔ Omwonende: Gaat ECH de benodigde investering ophalen en komen tot 50% lokaal eigenaarschap? Dit
vind ik een belangrijk punt.
➔ Pure Energie: Het is de bedoeling dat er meer mensen lid worden van de ECH. Op basis van ervaring met
andere energiecoöperaties en eigen inschatting heeft ECH de verwachting dat de benodigde investering
(voor 50% van het zonnepark) bijeen wordt gebracht.

5. Planning
De initiatiefnemers zijn bezig het met maken van het vooroverlegplan. Zij moeten dit naar verwachting uiterlijk 9
april 2021 indienen. Dit is nog wel afhankelijk van of de gemeenteraad de Beleidsregels zonnevelden 31 maart
vaststelt. Vanwege de deadline van het indienen van het vooroverlegplan is dit voorlopig de laatste bijeenkomst van
de werkgroep.
6. Vervolg en rondvraag
Er waren geen vragen meer. De initiatiefnemers danken de leden van de werkgroep voor hun tijd en inzet. Tijdens de
bijeenkomsten is met elkaar goed nagedacht over het plan, de manier waarop dit heeft plaats gevonden wordt
vanuit de initiatiefnemers als erg prettig ervaren.
Acties
Vooroverlegplan voorbereiden en indienen
Terugkomen op voorstel omwonende financiële participatie

Wie
ECH en Pure Energie
ECH

