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----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de vierde vergadering
van de werkgroep voor Zonnepark N18 Noord.
----------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1. Vorige bijeenkomst

2.
3.
4.
5.

o Verslag
o Actiepunten vorige bijeenkomst
Stand van zaken
o Beleid gemeente
Landschappelijk inpassingsplan
Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen
Vervolg en rondvraag

1. Vorige bijeenkomst
Verslag is door iedereen ontvangen en akkoord bevonden. Het verslag is op de website geplaatst.
Actiepunten, de actiepunten van de vorige bijeenkomst de werkgroep worden kort doorlopen:
o
Voorbereiding volgende werkgroep.
Geconstateerd wordt dat het actiepunt is uitgevoerd.
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 zijn er twee zaken gewijzigd die betrekking hebben
op het plan; het beekdallandschap en de 50 meter zone langs de N18. Het beekdallandschap is uitgebreid en
anders gesitueerd ten opzichte van de eerdere situatie. Ook is er een aanpassing geweest met betrekking tot
de 50 meter zone langs de N18, deze zone is aangepast tot 25 meter. In beide zones zijn technische
installaties niet toegestaan. De wijzigingen worden 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.

3. Landschappelijk inpassingsplan
Bespreking schets van het inpassingsplan:
• De schets wordt doorlopen, de wijzigingen ten opzichte van de vorige schets worden doorlopen. Het
beekdallandschap is conform de nieuwe kaart van de gemeente Haaksbergen aangepast en aanzienlijk
uitgebreid. De invulling van het beekdallandschap, bloem- en kruidenrijk grasland, is overeind gebleven.
Daarnaast is de radiaal conform de Beleidsregels zonnevelden aangepast en verkleind naar 25 meter. De
invulling van de radiaal, akkervegetatie aan de zuidkant van het plangebied, is overeind gebleven. De eerder
ingetekende zone met bloem- en kruidenrijk grasland in combinatie met de (fruit)bomen is vanwege het
‘nieuwe’ beekdallandschap ongewijzigd gebleven. Ten slotte zijn er enkele kleine wijzigingen met betrekking tot
de landschappelijke haag die zorgt dat het zicht op het zonneveld wordt weggenomen.
➔ Wijkraad Hassinkbrink: Merkt op dat het beekdallandschap voor zijn gevoel niet overeenkomt met de
werkelijke situatie, is ter plekke geweest. Hoe is dit ‘nieuwe’ beekdallandschap tot stand gekomen?
➔ Pure Energie: De gemeente Haaksbergen heeft naar aanleiding van een aantal zienswijzen een extern
landschapsbureau (Odin) gevraagd om het beekdallandschap opnieuw te bekijken en te formuleren. Er is
o.a. gebruik gemaakt van een bodemkaart, de historische kaart (1900) en de huidige verschijningsvorm.
➔ ECH: Er is contact geweest met de gemeente Haaksbergen over de vorm en uitwerking van dit
beekdallandschap op dit initiatief. Naar aanleiding daarvan is besloten om hier niet verder actie op te
ondernemen, dit om mogelijke vertraging te voorkomen.
➔ Wijkraad Hassinkbrink: Hoeveel ruimte blijft qua zonneveld over? Ook ten opzichte van de eerdere schets.
➔ Pure Energie: Het panelengedeelte binnen het hekwerk is 10 ha, dit is 0,1 ha minder ten opzichte van de
eerdere schets. De 10 ha is 72% procent van het totale plangebied (13,7 ha).
➔ Wijkraad Hassinkbrink: Wat betekent dit voor de business case?
➔ Pure Energie: De business case is voor nu lastig in te schatten. Enkele belangrijke parameters zijn nog
onbekend (kosten aansluiting, hoogte SDE++, prijs panelen etc.). Voor nu is op basis van grove vuistregels
de inschatting door de initiatiefnemers gemaakt dat er een haalbare businesscase is en daarom door te
gaan.
➔ Wijkraad Hassinkbrink: Waarom moeten de panelen niet zichtbaar zijn? In het buitenland zie je het overal
gewoon?
➔ Pure Energie: Aan de noordzijde is het zonnepark ‘ingepakt’ met een landschappelijke haag, aan deze kant
is een woning gesitueerd. Zo wordt het zicht op de panelen daar zoveel mogelijk ontnomen. Vanaf de
zuidzijde en de N18 is het zonnepark niet ‘ingepakt’ door een landschappelijke haag en mogelijk wel beter
zichtbaar.
➔ IVN Haaksbergen: In een eerder stadium heb ik gewezen op de tussenafstand tussen de rijen
zonnepanelen. In hoeverre heeft dat invloed op het aantal zonnepanelen?
➔ Pure Energie: Er wordt een technische tekening opgesteld, hieruit blijkt het aantal zonnepanelen. We
gaan hieruit van een tussenruimte van grofweg 2,5 meter.
➔ Vraag Wijkraad Zienesch en Wolferink: Is er een norm voor de tussenruimte of type opstelling? Waarom is
er niet gekozen voor een oost-west opstelling?
➔ Pure Energie: Er is conform de Beleidsregels zonnevelden van de gemeente Haaksbergen gekozen voor
een zuid-opstelling. De initiatiefnemers sluiten vanuit hun eigen werkwijze hier graag op aan. Hierdoor
krijgt de grond onder de zonnepanelen nog voldoende licht en water, waardoor de kwaliteit van de
bodem behouden blijft. Dit kan ook met een tussenruimte van 2,5 meter goed worden gewaarborgd.
➔ Vraag Wijkraad Zienesch en Wolferink: Is er een maatschets / dwarsdoorsnede beschikbaar?
➔ Pure Energie: Nog niet, de technische tekening wordt binnenkort opgesteld. De parameters worden
doorgegeven aan de technische tekenaar. Bijvoorbeeld de maximale hoogte van 2,5 meter en het gebied
wat geschikt is voor de panelen op basis van het landschappelijk inpassingsplan.
➔ Opmerking Wijkraad Zienesch en Wolferink: Ik zie deze tekening graag tegemoet.

4. Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen
• De vicevoorzitter van ECH 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. 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 Noord 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 Noord:
o Met een geschat een rendement van 5%.
o Met een looptijd van 15 jaar, of zo lang de SDE++ regeling in werking is.
o Iedereen die in Haakbergen woont, of economisch gebonden is, kan lid worden van de coöperatie en zo
investeren in het zonnepark.
o 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 Noord zo'n 10.000 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.
o De vicevoorzitter schetst 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.

o

•

Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt geschetst wat het verloop van de investering is. In dit
voorbeeld vindt er in de eerste drie jaar geen aflossing plaats. Over het bedrag dat nog ‘open’ staat, krijgt
men een rente van ongeveer 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.
Vragen/opmerkingen
➔ Vraag Wijkraad Hassinkbrink: Wie gaat het zonnepark exploiteren?
➔ ECH: De gezamenlijke exploitatie entiteit, bestaande uit een project bv van Pure Energie (50%) en een
project bv van de ECH (50%). Ervan uitgaande dat de ECH de 50% kan opbrengen.
➔ Vraag Wijkraad Hassinkbrink: Hoe zit het met de verhandelbaarheid van de certificaten?
➔

ECH: Het is niet de bedoeling dat de certificaten vrij verhandelbaar zijn, hiervoor wordt een reglement
opgesteld.

➔

Vraag Wijkraad Hassinkbrink: Wat zijn de kosten van een lidmaatschap van ECH?

➔
➔

➔

➔
➔

➔
➔
➔

➔
➔

ECH: € 50 op jaarbasis.
Vraag Wijkraad Zienesch en Wolferink: Op basis van het huidige ledenaantal van de ECH kom je met een
maximum van 20 certificaten niet verder dan € 100.000. Hoe reëel is het dat 50% wordt gedicht door de
ECH?
ECH: Het is de bedoeling dat er meer mensen lid worden van de ECH. Op basis van ervaring met andere
energiecoöperaties en eigen inschatting hebben wij de verwachting dat we wel komen tot benodigde
investering (voor 50% van het zonnepark).
IVN Haaksbergen: Wellicht moet je de voorwaarde dat mensen economisch gebonden zijn aan
Haaksbergen laten varen. Wat gebeurt er als iemand gaat verhuizen?
ECH: Hiervoor wordt een reglement opgesteld, bijvoorbeeld wanneer iemand verhuist of overlijdt.
Hiervoor kunnen we bouwen op de ervaring van andere energiecoöperaties. De exacte uitwerking moet
dus nog plaats vinden. Voor nu is het van belang dat de gemeenteraad het beleid vaststelt, dan kunnen
wij hopelijk verder richting vergunningsverlening en SDE++ aanvraag. Dan is meer duidelijk en kan de
invulling van het mede-eigenaarschap (certificaten, reglementen etc.) preciezer worden uitgewerkt.
Wijkraad Zienesch en Wolferink: Tip: je kunt ook gebruik maken van postcodegebieden.
IVN Haaksbergen: Hoe zit het na 15 jaar?
ECH: Na 15 jaar ben je volledig afhankelijk van de stroomprijs, de SDE++ subsidie is dan immers komen
te vervallen. Deze kent een duur van maximaal 15 jaar. Het rendement voor die periode is dus dan ook
erg lastig in te schatten. Leden van de coöperatie zullen beslissen wat er met de inkomsten zal
gebeuren.
IVN Haaksbergen: Er moet wel een reserve worden opgebouwd voor verwijdering van de installatie.
ECH: Dit wordt meegenomen in de exploitatie, er zal hiervoor een reserve worden opgebouwd.

5. Planning
De initiatiefnemers zijn bezig het met maken van het vooroverlegplan. Zij moeten dit naar verwachting uiterlijk 9
april 2021 indienen. Dit is afhankelijk van of de gemeenteraad de Beleidsregels zonnevelden 31 maart vaststelt.
➔ Vraag IVN: Wie neemt vanuit de ECH deel aan de pitch?
➔ ECH: Dit zal ik (Cor Kraal, vicevoorzitter ECH) of Peter Bos (voorzitter ECH) zijn.
6. Vervolg en rondvraag
Er waren geen vragen meer. De ECH dankt 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
Delen technische tekening wanneer beschikbaar
Voorbeeld reglement certificaten delen

Wie
ECH en Pure Energie
ECH en Pure Energie
ECH

