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Een ontwikkeling in samenwerking met Pure Energie



De essentie

Zoals we al eerder hebben aangekondigd heeft het bestuur van ECL unaniem de ambitie om 
deel te nemen in de ontwikkeling van een groot zonnepark. Daarmee zouden we een 
nieuwe fase ingaan als coöperatie: we worden groter, professioneler en kunnen onze 
bijdrage aan de energietransitie sterk laten toenemen. Maar het schept ook 
verantwoordelijkheden en het brengt financiële aspecten met zich mee die we nog niet 
eerder zijn tegengekomen.

Een grote stap dus. Daarom willen we de leden expliciet vragen om een akkoord op het 
voortzetten van ons plan tot een volgende mijlpaal, zonder dat we in de tussentijd risico’s 
lopen of financiële verplichtingen aangaan. In de komende dia’s lichten we ons plan nader 
toe, waarmee we een goed beeld beogen te geven van alle aspecten die bij de ontwikkeling 
van zo’n project op ons af zullen komen.

Vanwege de lastige situatie waarin we verkeren is het niet mogelijk om hiervoor de leden bij 
elkaar te roepen. Daarom peilen we de mening van de leden via de digitale weg. Een 
antwoord op het e-mailbericht waarmee deze presentatie is gestuurd, uiterlijk op vrijdag 22 
mei, is daarvoor het middel. Je bent “Akkoord”, “Niet akkoord”, of reageert met “Blanco”.

Nieuwsgierig naar meer? Blader dan verder …
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De afgelopen maanden…

… zijn we als ECL-bestuur door verschillende commerciële partijen benaderd om 
gezamenlijk in de gemeente Wijchen een zonnepark te realiseren. Dat had vooral te maken 
met het onlangs gepubliceerde beleid van de gemeente Wijchen om vooralsnog 30 hectare 
zonnepark binnen de gemeentelijke grenzen toe te staan. De gemeente heeft ontwikkelaars 
uitgenodigd met een plan te komen, waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. 
Een energiecoöperatie is dan een goed springplank naar de omgeving. Zelfstandig zouden 
wij een dergelijk park niet kunnen ontwikkelen, vanwege gebrek aan tijd, expertise en 
financiële middelen.

We hebben binnen het bestuur uitvoerig gediscussieerd over mogelijkheid van 
samenwerking met een commerciële partij. Een nieuw concept voor ons, past dat wel? 
Hebben we wel de kennis en capaciteit om aan een dergelijk project mee te doen? Welke 
risico’s lopen we? Is dit soort projecten niet te groot voor ons? Welk inspanning wordt van 
ons verwacht? Past deze ontwikkeling in ons beleid? Op al deze vragen hebben wij een 
bevredigend antwoord gevonden. 
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Pure Energie
Het bedrijf dat ons als eerste benaderde is energiebedrijf Pure Energie, dat een optie heeft op de ontwikkeling van een 
zonnepark nabij knooppunt Bankhoef. Het klikte meteen goed. Ook hun plannen en aanbod om ECL volwaardig deel te laten 
nemen aan het park stonden ons aan. We zijn na meerdere gezamenlijke werksessies tot de conclusie gekomen om met Pure 
Energie de samenwerking aan te gaan. 

Het bedrijf
Al meer dan twintig jaar werkt Pure Energie aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te 
realiseren en de stroom ervan te verkopen aan eindgebruikers. Het bedrijf levert niet meer stroom aan hun klanten dan het zelf 
duurzaam opwekt. Pure Energie heeft dus ervaring en kennis op het gebied van ontwikkeling van duurzame energieprojecten, 
maar ook omgevingssprocessen, bouw en beheer van zonneparken en het leveren van de groene stroom.

Wat zijn onze overwegingen geweest?

• Pure Energie heeft al succesvol met verschillende energiecoöperaties in Nederland samengewerkt.

• We achten de locatie Bankhoef als meest kansrijk van alle (ons bekende) initiatieven in de gemeente.

• De omvang van het beoogde park past binnen de kaders die de gemeente gesteld heeft.

• Pure Energie heeft ons een concreet plan voorgelegd, dat ons de mogelijkheid biedt om als ECL 50% eigenaar te worden van 
zonnepark Bankhoef.

• De ECL heeft de kennis, tijd en organisatiemogelijkheden niet in huis om een dergelijk groot project zelf te ontwikkelen. 
Pure Energie heeft ons het vertrouwen gegeven dat wel te kunnen.

• Pure Energie heeft aantoonbaar een bedrijfsbeleid dat goed aansluit bij onze doelstellingen.
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Projectfasen

Waar vragen precies 
akkoord op? In de 
figuur hiernaast zie je 
de verschillende fasen 
van het project. Op dit 
moment loopt de 
planfase en over enkel 
deze planfase gaat de 
peiling. 

Zodra de ontwikkelfase 
aanbreekt zullen we 
opnieuw met een 
voorstel komen 
richting de leden. Het 
gaat nu dus over het 
gezamenlijk optrekken 
richting de gemeente 
Wijchen om met een 
plan te komen. 
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Voorfase

• Gemeente vraagt partijen om een plan in te dienen via een tender.

• In de tender geeft de gemeente criteria waarop het plan beoordeeld wordt.

• Alleen de best scorende plannen komen in aanmerking voor een vergunning om een zonnepark te realiseren.

Planfase

• Loopt nu, maar vraagt goedkeuring leden.

• Voor enkel deze fase vragen wij de ECL-leden akkoord.

• Plan moet op 5 juni ingediend worden bij de gemeente.

• Uiterlijk 24 juli horen we de uitslag van de gemeente.

Ontwikkel-
fase

• Start vanaf 24 juli indien ons plan geselecteerd is.

• Vraagt een nadere overeenkomst met Pure Energie. Hiervoor gaan we opnieuw de leden bevragen. 

• Zaken als vergunningen, landschappelijke inpassing, financiering zullen in deze fase aan bod komen.

• In deze fase kunnen we met onze inbreng het verschil maken en invloed uitoefenen.

Bouwfase

• Planning en resultaat hangt van het succes en de voortgang van voorgaande fasen af.

Exploitatie-
fase

• Onze ambitie is om hier terecht te komen. We zijn dan voor 50% eigenaar van het park en onze leden profiteren 
van de revenuen.



Informatie over zonnepark Bankhoef

Pure Energie heeft een website gelanceerd waarop veel informatie te vinden is:

http://www.zonneparkbankhoef.nl/

Je vindt daar het project- en participatieplan, een digitale visualisatie van het zonnepark en 
veelgestelde vragen. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief.
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Zonnepark Bankhoef: de locatie

• Ten westen van Leur, ten zuiden 
van Hernen, parallel aan A50 en 
langs de Hernenseweg.

• Totale gebied 25 hectare.

• Voor landschappelijke inpassing 
en ecologische verbetering van 
het gebied is 25% van het 
gebied gereserveerd.

• Netto ongeveer 19 hectare aan 
zonnepanelen.

• Geschatte opbrengst ligt tussen 
de 15 en 18 miljoen kWh per 
jaar. 
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Voor een digitale driedimensionale visualisatie, klik op: 

https://theimagineers.com/zonneparkbankhoef/#Overzicht_De_
Bankhoeve/Mogelijke_Situatie/

https://theimagineers.com/zonneparkbankhoef/#Overzicht_De_Bankhoeve/Mogelijke_Situatie/


Landschappelijk inpassing

Er is inmiddels een conceptplan voor de landschappelijk inpassing. 
Daar ligt een grote kans voor onze coöperatie. We vinden dit een 
belangrijk element en kunnen door onze deelname invloed 
uitoefenen op de wijze waarop het park wordt ingericht.

Op hoofdlijnen:

- Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het bestaande 
‘oude oeverwallen’-landschap en de visie van de gemeente en 
omwonenden.

- Er komen natte- en droge verbindingszones om het Gelders 
natuurnetwerk (GNN) te versterken voor dieren.

- Het park wordt omzoomd door een haag van minimaal 2 meter 
breed bestaande uit inheemse plantensoorten.

- De maximale hoogte van de zonnepanelen is 2 meter. 

- Er komt een natuurlijke afscheiding tussen het park, de A50 en 
naastgelegen agrarische bedrijven.

- Het park wordt gebouwd als zuidopstelling, met veel rijruimte 
tussen de zonnepanelen.

- Ook tussen de zonnepanelen houden we ruimte vrij om water 
naar de bodem te laten vloeien.
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Participatieproces

Pure Energie is een heeft een werkgroep opgericht om belanghebbenden en 
geïnteresseerden een stem te geven bij de ontwikkeling van het park. Omwonenden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen aan de werkgroep deelnemen. Door het 
instellen van een werkgroep kan de omgeving op gestructureerde wijze betrokken zijn bij 
het zonnepark en is er een herkenbaar punt waar alle betrokkenen en belangen rondom het 
zonnepark samen kunnen komen. Alsnog meedoen? Meld je aan via onze website.
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Financiële aspecten 1: omgevingsfonds

Van de uiteindelijke opbrengsten van het zonnepark wordt jaarlijks een deel ter beschikking 
gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is € 0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) per 
jaar, voor een periode van 15 jaar. Op basis van de huidige plannen komt dit neer op totaal 
ongeveer € 115.000,--. Het is aan de omgeving, hoe dit fonds wordt beheerd en waaraan de 
inkomsten worden gespendeerd. Ideeën? Laat het ons weten.
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Financiële aspecten 2: mede-eigenaarschap

Mede-eigenaarschap
ECL beoogt voor 50% mede-eigenaar te worden van het park. Dat betekent dat we zelf 
besluiten over de wijze waarop we onze leden of eventueel niet-leden laten deelnemen aan 
het project en hoe we omgaan met de kosten en baten. We zijn een gelijkwaardig partner 
van Pure Energie, we maken samen het plan, verdelen de kosten tijdens de ontwikkelfase en 
delen dan ook het risico. 
Let op! Deze peiling gaat alleen over de vraag om een akkoord om de samenwerking met 
Pure Energie aan te gaan voor de planfase. We zitten nog niet in de ontwikkelfase waarin 
financiële verplichtingen aangegaan worden. Zodra (en indien) deze ontwikkelfase 
aanbreekt zullen we een vervolgvoorstel aan de leden presenteren.
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Financiële aspecten 3: wat kost dat?
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Hoeveel moeten we als ECL gezamenlijk inbrengen om voor 50% eigenaar te worden van 
het zonnepark? Nou, behoorlijk wat, maar gelukkig is er hulp. Investeren in zonne-energie 
wordt beschouwd als investeren met een laag risico. Daarom is een bank bereid ongeveer 
85% van een dergelijk project te financieren. We schatten de investering voor ‘ons’ aandeel 
op 6 miljoen euro. Dat betekent dat we maximaal ongeveer 0,9 miljoen euro aan ‘eigen 
vermogen’ moeten inbrengen. Dit is ongeveer twee keer zo veel als de totale investering in 
onze huidige projecten. We denken dat het mogelijk is dit vermogen op te halen.



Beleid gemeente Wijchen (1/2)

Nog even terug naar het beleid van de gemeente Wijchen. We 
vatten dat in het kort samen. 

Ambitie gemeente Wijchen
In het Energieplan “Samen naar een duurzaam Wijchen” uit 
2018 stelt de gemeente: de ambitie is om in 2023 minimaal 30 
hectare aan zonnevelden gerealiseerd te hebben.

Visie op zonne-energie gemeente Wijchen
De gemeente heeft in januari 2020 haar ‘Visie op zonne-
energie’ vastgesteld. Dit beleidsdocument bepaalt 
voornamelijk waar initiatieven ruimtelijk gezien mogelijk zijn 
en onder welke voorwaarden.

Vanaf het publicatiemoment van de visie zijn we door 
meerdere partijen benaderd voor samenwerking. Met Pure 
Energie was er al eerder contact over een gezamenlijk 
zonproject.
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Beleid gemeente Wijchen 2

Selectieleidraad gemeente Wijchen
Maart 2020 heeft de gemeente Wijchen de 
“Leidraad zonne-energie” gepresenteerd. 
Hierin worden initiatiefnemers opgeroepen 
om op uiterlijk 5 juni 2020 een plan voor een 
zonnepark in te dienen. De gemeente 
rangschikt vervolgens de plannen op basis 
van een beschreven selectiemethode. 

De indieners van de beste plannen worden 
uitgenodigd om de vergunningsprocedure te 
starten. Voor meer informatie verwijzen we 
naar de project-website. 

Het betrekken van de omgeving en (lokale) 
participatie spelen een belangrijke rol in de 
selectie. Vandaar dus dat we door meerdere 
ontwikkelaars benaderd zijn de afgelopen 
tijd.
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En ons eigen beleid dan?

We hebben de deelname aan dit project getoetst aan onze statuten en aan het beleidsplan 
dat we op de ALV van 2019 hebben vastgesteld.

Wat betreft de statuten is er geen discussie: deelname aan dit project past uitstekend 
binnen de doelstellingen die in de statuten worden genoemd.

In het beleidsplan staan (goedgekeurde) voorstellen aangaande zonne-energie en 
windprojecten. Daarbij stellen we wat wind betreft het volgende: “ECL neemt geen 
financieel aandeel, anders dan via participatie van leden.” Als we deze richtlijn ook van 
toepassing verklaren op zonne-energie, dan kunnen we dit lezen als een afwijking van ons 
beleid. Want ook de bank participeert in het beoogde project, al wordt ECL wel volledig 
eigenaar van 50% van het zonnepark.

Als bestuur zijn wij in de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat het een goede 
zaak is om vanuit de ervaring met vier kleinere projecten nu de stap te maken om deel te 
nemen in een groter project. Wij hebben de overtuiging dat het bij onze coöperatie past om 
gehoor te geven aan de opdracht die de overheid in het Klimaatakkoord heeft geformuleerd 
om bij grote energieprojecten te streven naar 50% burgerparticipatie.  Daarom pakken we  
die handschoen op!

15



Risico’s in deze fase en hoe deze te verlagen

We achten de risico’s in de planfase relatief klein.

Financieel
In deze fase van het project gaan we geen financiële verplichtingen aan. We doen ook geen of nauwelijks uitgaven.

Organisatie 
Er is genoeg kennis en bereidheid binnen het bestuur beschikbaar die we in de planfase kunnen inzetten. Daarnaast 
helpt koepelorganisatie EnergieSamen ons met kosteloos professioneel advies. In een volgende fase zullen we mogelijk 
betaalde kennis en capaciteit moeten inhuren. Deze komen ten laste van het project. We zien mogelijkheden om deze 
kosten via een energiefonds te laten voorschieten, waarbij deze kosten niet terugbetaald hoeven te worden indien het 
project niet doorgaat. We moeten dit nog verder onderzoeken, maar dat is voor latere zorg.

Wat als …
Het is natuurlijk mogelijk dat ons voorstel niet door de gemeente wordt geselecteerd als het plan van hun voorkeur. 
Dan zijn we wel even chagrijnig, maar gaat het leven gewoon door. We spannen ons momenteel enorm in om een goed 
project te presenteren waarbij we de selectieleidraad van de gemeente nauwgezet te volgen. Gezien de criteria die 
daarin genoemd worden, denken we een goede kans te maken.

Na een eventuele selectie door de gemeente moeten we onze relatie met Pure Energie verder formaliseren. Dat doen 
we op basis van afspraken die we nu al op hoofdlijnen gaan vastleggen, zodat we daar later geen discussie over krijgen.

Mocht het project niet door de gemeente worden geselecteerd, of mochten we onverhoopt tijdens de volgende fase 
niet tot definitieve overeenstemming komen met Pure Energie, dan hebben we veel geleerd en verdrinken we ons 
verdriet op het lustrumfeest na de zomervakantie. Er zijn dan geen kosten of financiële verplichtingen voor ECL.
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Advies en afwegingen bestuur

In het nationaal klimaatakkoord is afgesproken dat bij duurzame-energieprojecten er sprake 
moet zijn van: "een streven naar 50 % eigendom van de lokale omgeving". De gemeente 
Wijchen heeft dit overgenomen en daarnaast in de selectieleidraad gevraagd om de 
betrokkenheid van de lokale energiecoöperatie bij de ontwikkeling van het zonnepark.

Het bestuur ziet unaniem de mede-ontwikkeling van zonnepark Bankhoef als een grote 
kans. We kunnen als ECL een significante bijdrage leveren aan de verduurzaming van de 
gemeente Wijchen en daarbij ook namens de omgeving invloed te hebben op de aanpak, 
landschappelijke inpassing en burgerparticipatie. We denken met zonnepark Bankhoef de 
beste kans te hebben om een mooi project neer te zetten voor de omgeving en ECL.

Ons verzoek aan leden is dan ook om akkoord te geven op ons voorstel.
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De vraag voor de peiling 

Geef je akkoord op het voorstel van het bestuur om de planfase van zonnepark Bankhoef in 
te gaan, waarin we beogen om als ECL zonnepark Bankhoef met 50% burgerparticipatie te 
realiseren, en daarbij samenwerken met Pure Energie? 

Mogelijkheden:

• Akkoord.

• Niet akkoord.

• Blanco.

De volgende dia geeft de procedure weer waarmee we tot een besluit zullen komen.
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Planning peiling en afspraken besluitvorming

Planning
Op dinsdag 12 mei versturen we via de mail deze presentatie. Vervolgens heb je dan tot en 
met vrijdag 15 mei om via e-mail vragen te stellen. Het bestuur zal deze vragen verzamelen 
en integraal schriftelijk beantwoorden. De vragen en antwoorden sturen we op maandag 18 
mei naar de leden. Daarbij zullen wij ook vragen een formele en eenduidige reactie te geven 
op ons voorstel, conform voorgaande dia. Dat kan tot en met vrijdag 22 mei. Kort daarna 
maken we de uitslag van de peiling aan eenieder bekend. 

Afspraken besluitvorming
Elk lid heeft één stem. De uitslag van de peiling is doorslaggevend indien minimaal 25% van 
de leden een stem heeft uitgebracht. Bij een reactiepercentage lager dan 25% behoudt het 
bestuur zich het recht voor om zelf een besluit te nemen. Blanco en ongeldige stemmen 
tellen we niet mee in het vaststellen van het reactiepercentage.

Kortom: laat je stem gelden, dit is een belangrijk moment voor onze coöperatie!
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Bedankt voor je 
aandacht!
Het ECL-bestuur


