
 

 

GESPREKVERSLAG 
 
Genodigden:  Omwonende 

   
Onderwerp:  Zonneweide Herenbrink 

Datum:   16-02-2022 
 

Zonneweide Herenbrink 
Informatieavond 
Energiecoöperatie Salland-West U.A. 
I.s.m. plaatselijk Belang Laag Zuthem 
 
Wat vooraf ging 
Onderwerpen: 
Doelstellingen 2030 

- Alle geschikte daken volleggen met PV panelen 

- Zonneweide met PV panelen of windmolen(s) 
 
Stappen 2020 

- Werkgroep duurzaam Liederholthuis is opgericht 

- Enquête gemaakt onder de bewoners 
 
Stappen 2021 

- Gesprekken met grond- en dakeigenaren over eventueel plaatsen van panelen 

- Oprichting Energiecoöperatie Salland-West UA 

- Er is voor vier daken SCE subsidie aangevraagd/toegekend  

- Het traject zonneweide Laag Zuthem is opgestart 
 
Uitkomst enquête 
Onderwerpen: 
Conclusie: 

- Draagvlak creëren voor de werkgroep 

- Wel een organisatie structuur met een coöperatie van en voor het dorp 

- Niet te veel zonnepanelen en in het landschap passend 

- Zonne energie is het 1e doel/project 

- Liever zon dan wind 

- Passend in het gebied 
 
 
 



 

 
 
Beoogde locatie 
Onderwerpen: 

- Perceel voor de zonnepanelen ligt aan de Herenbrinkweg 3, Liederholthuis 

- Het perceel is +/- 2,2 ha 

 
 
Werkafspraken participatieproces 
Onderwerpen: 

- Later op het beantwoorden van vragen terug komen 

- Gesprekverslagen en presentaties worden beschikbaar gesteld 

- Omwonende zijn mensen die in een straal van 500 meter wonen van de beoogde locatie 
 
Het coöperatieproces is met elkaar, met elkaar in gesprek om het zo goed mogelijk te doen voor iedereen.  
 
Vragen: 
Waarom zouden we dit voor Liederholthuis doen? 

� Er is een duurzaamheid opgave, deze worden vaak door commerciële initiatieven opgepakt. Zij hebben dan 
de lusten en het gebied de lasten, ook worden dit grote parken. Door dit initiatief en de werkgroep worden 
kleinere parken opgericht. Als het dorp het oppakt, dan is het voldoende en komt het niet op de markt. Op 
deze manier zijn ook de lusten voor het dorp.  

� Er is gekozen voor een coöperatie omdat je hiermee een subsidie krijgt. Deze subsidie krijg je alleen als je 
een coöperatie bent met leden uit het postcode gebied. Per lid 5000 watt, met de leden kan de subsidie ook 
verkregen worden. 

 
Hoeveel kost het lidmaatschap? 

� €5 per jaar, via de website van de coöperatie kunnen mensen in het postcode gebied zich aanmelden. 
 
Wat draagt de zonneweide bij aan de energieopgave? 

� Als we de daken en de 2 zonneweides voor elkaar krijgen zijn de 2 dorpen volledig energie opgewekt. 
 
Overzicht geplande bijeenkomsten 
Onderwerpen: 
Wanneer zijn de overeenkomsten? 



 

- De 2e overeenkomst is op 23 maart 2022 is de planning. In de 2e bijeenkomst wordt het plan verder en 
gedetailleerder uitgelicht. 

 
 
In gesprek met elkaar over de schets en andere zaken 
Onderwerpen: 
Toelichting schets: schets met noordoosten een grondwal, zuidwesten een haag. 
 
Panelen in oost-west opstelling geeft niet de maximale bezetting, omdat de vormen van perceel gevolgd moeten 
worden.  
Op dit moment passen er 4900 panelen op het perceel, er moeten meer panelen komen om het businessmodel rond te 
krijgen. Het doel is 6500 panelen. 
 
Deze opstelling is gekozen omdat de grond zo beter te benutten is en de zon is beter verdeeld over de dag. Met een 
zuid opstelling is er een piek rond 12 uur, dit kan voor een overvol net zorgen. Daarnaast kunnen er minder panelen op 
het veld geplaats worden in verband met schaduw, de opbrengst per paneel zal wel hoger zijn met een zuid opstelling. 
 
Het is de bedoeling om meer ruimte in de nok te geven, op deze manier kan de zon door de panelen. 
 
In Utrecht zijn ze bezig met een onderzoek naar het dubbele grondgebruik. De sun-split zorgt dat de zon breder over 
de grond kan schijnen.  
 
Onderwerpen 2e bijeenkomst. Doorontwikkelde ontwerp en financiën. Ook worden er meer mensen benaderd om bij de 
bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 
Vragen: 
Zouden deze extra panelen, die nu te kort komen op het veld, op daken geplaatst kunnen worden? 

� Nee, je kunt geen verschillende plekken voor de zelfde subsidie gebruiken. Ook kan dit niet met de kabels 
naar de plek. 

 
Hoe is het idee voor dit perceel gekomen? 

� Via de enquête konden er ook daken en velden aangeboden worden. Op deze manier is dit perceel aan de 
orde gekomen. 

 
Is de energieopwekking voldoende voor de toekomst? 

� Dat is de vraag, voor nu wel. We gaan nog verder met de daken en hier ligt zeker potentie. Daken vinden wij 
ook de mooiste oplossingen. 

 
Wordt een kleinere party eerder afgesloten, bijvoorbeeld op het dak particulier? 

� De zonneweide zit op een totaal andere kring van Enexis, er is geen invloed op mensen met stroom van 
zonnepanelen op het dak. 

 
Kan het businessplan zo rond komen? 

� Nee, het plan wordt wel aangepast. Zuidkant van de wal kan ook nog belegd worden met panelen. 
 
Wat is een SDE regeling? 



 

� Ook een subsidieregeling. Afkorting: Stimulering Duurzame Energie. De SCE is voor een postcode gebied. 
Subsidie coöperatieve energieopwekking. Met de SCE kan een kleinschalig zonnepark uit. Hiermee wordt de 
kostprijs van de stroom opgevangen. 

 
 
 
 
Wat te doen voor de subsidie? 

� Een eigen aansluiting, hiervoor moet er een offerte van Enexis komen. De subsidie gaat open tot die op is. 
Vorig jaar was dit 90 miljoen dit jaar 150 miljoen. 15 jaar lang vaste opbrengst per watt. Zo is er weinig risico 
en kan een lang plan uitgewerkt worden. Een Vergunning voor een zonneweide is maximaal 25 jaar, daarna 
moet het perceel weer terug gebracht worden naar de oorspronkelijke staat. Tussendoor (in die 25 jaar) wordt 
er gespaard voor het afbreken van het park. 

 
Moet er over 25 jaar weer overnieuw begonnen worden? 

� Misschien kan het tegen die tijd wel met minder panelen, omdat de panelen beter worden. Dan begint het 
hele traject opnieuw. Het wordt tijdelijk toegestaan omdat er misschien nieuwe ontwikkeling zijn na 25 jaar.  

 
De wal aan de Wijheseweg kijk je nog wel op de panelen en zijn er voorbeelden onder de panelen? 

� Hier is het idee dat er een kruidenrijk gras onder komt, waar idealiter schapen op lopen. Aan het perceel op 
de Wijheseweg wouden ze zo weinig mogelijk onderhoud en dat is bij de zonneweide aan de Herenbrink niet 
het geval. 

 
Zijn er creatieve mogelijkheden voor de ruimte eronder? 

� Zeker, maar er zit een grens aan. Hiermee kan er meer voor de biodiversiteit betekent worden. Er is niet veel 
op tegen om de panelen wel tegen elkaar aan te zetten. Maar dan is de grond wel dood en heeft het ook veel 
tijd nodig om weer op te bouwen. Met meer ruimte is een functiecombinatie mogelijk. Zo is de vergunning ook 
beter voor elkaar te krijgen. 

 
Kan de wal hoger worden? 

� Er kunnen aanpassingen gedaan worden maar hoe hoger de wal, hoe meer schaduw. Aan de noordkant zou 
het wel hoger kunnen omdat hier toch weinig zon komt. Het kan ook later nog aangepast worden als de 
zonneweide staat. 

 
Worden de panelen gecoat? 

� Er zit altijd een coating op de panelen, maar de hele schittering is niet weg en een klein beetje schittering kan 
altijd. Het worden waarschijnlijk panelen met een zwarte omlijsting. 

 
Hoe zit het met de afwatering van het perceel? 

� Het water loopt via een duiker naar de sloot richting de Nieuwewetering. Waarschijnlijk onder de weg door 
naar de wetering. De duiker ligt te hoog, deze moet nog verlaagd worden. 

 
Reacties op de schets: 

- Goede plek niet pal aan de weg en je zult toch wat moeten doen in het dorp. 

- Duidelijk plan en mooi beplantingsverhaal. Uiteindelijk moeten we wat met elkaar doen. 



 

- Mooi dat het land lager ligt dan de landen aan de zuid en west kant, knap gevonden. Als je dichterbij woont 
en deze mensen kennen het plan niet zou dat vervelend zijn. Belangrijk dat zij het goed weten en betrokken 
worden. 

- Mooi stukje ligt laag en alles is er gedaan wat kan lijkt het. 
 
 
 
 
Rondvraag en afsluiting 
Onderwerpen: 
Wanneer mensen de verslagen en presentaties willen ontvangen, kunnen ze een mail sturen naar de coöperatie. De 
volgende bijeenkomst is op 23 maart, zelfde locatie, zelfde tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


