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Voorgeschiedenis

• Harry Neulen had begin 2018 het idee om op zijn grond zonnepanelen te plaatsen
• Doel was Duurzame energie productie van en voor de gemeenschap de Elshof. 

Harry Neulen stelt de grond beschikbaar en de bewoners van de Elshof kunnen via 
een op te zetten Energie coöperatie participeren.

• Er wordt contact opgenomen met de provincie of het mogelijk is nog gebruik te 
maken van een subsidie die als doel heeft lokale energie-initiatieven te stimuleren. 
(LEI subsidie).

• Augustus 2018 wordt de coöperatie opgericht met als voorlopige bestuursleden Jos 
van Gemst en Harry Neulen.



Eerste plan zonneweide aan de 
Hogeweg. 1,5 hectare en 0,5 
hectare voor inpassing in 
landschap



• Eind September 2018 geven de buren aan dat wat hen betreft de voorgenomen 
plaatsing van zonnepanelen op het beoogde perceel te veel inbreuk had op hun 
directe uitzicht. Een andere reden was de financiële haalbaarheid. Hierna heeft
Harry Neulen contact opgenomen met de gemeente om deze informeren over 
de ontwikkelingen. Tijdens dit gesprek bleek dat Leo Elshof ook een initiatief (in 
samenwerking met een projectontwikkelaar) had.

• De gemeente geeft aan dat alleen een compleet uitgewerkt plan besproken kan 
worden met voldoende draagvlak onder de bewoners en dat de gemeente 
zeggenschap wil hebben over (een deel van) het park voordat zij hiervoor een 
vergunning willen afgeven. Ook moet de lokale bevolking kunnen 
meeprofiteren.



• 1 November 2018 wordt er tijdens de algemene vergadering van het Plaatselijk
Belang De Elshof aandacht besteed aan duurzame energie. Ook wordt door de in 
oprichting zijnde Energie Coöperatie alle voorgaande activiteiten besproken

• Tevens wordt een oproep gedaan om daken van gebouwen of grond die geschikt
is om zonnepanelen te plaatsen kenbaar te maken bij de Energie Coöperatie.

• 21 Januari 2019 ontvangt de Energie Coöperatie bericht dat er subsidie is 
toegekend. 20.000 Euro om de Energie coöperatie op te zetten en later 30.000 
Euro als de haalbaarheid van het beoogde project(en) is aangetoond.



• Door de samenwerking van de familie Elshof, de projectontwikkelaar en de Energie 
Coöperatie, kan er een bepaald gedeelte van de jaarlijkse opbrengst (duurzaamheidsfonds 
beheerd door de Energie Coöperatie) van de zonneweide aan de bewoners van De Elshof 
gegeven worden.

• Op 12 Juni 2019 wordt de Energie Coöperatie definitief opgericht. Het voorlopig bestuur 
bestaat uit: Jos van Gemst (secretaris), Paul Jansen (penningmeester) en Harry Neulen 
(voorzitter).

• Op dit moment zit de eventueel te realiseren zonneweide aan de Wechterholt 13 in de 
onderzoeksfase.
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• De Energie coöperatie heeft als doel bij te dragen in de duurzame energietransitie en de 
daarbij behorende (maatschappelijke) ontwikkelingen in het algemeen en het verzorgen 
van de informatievoorziening over duurzame energieproductie op De Elshof (en directe 
omgeving).

• Een belangrijke doel van de Energie Coöperatie is de lusten van duurzame energie 
initiatieven terug te geven aan De Elshof en directe omgeving.

• Het wordt straks mogelijk tegen een gereduceerd tarief stroom in te kopen.



• Opmerking: het voorlopig bestuur stelt haar positie voor gegadigden ter beschikking indien 
het project doorgaat. Het voorlopig bestuur heeft en zal alle werkzaamheden zonder 
vergoeding uitvoeren.

• Het beheren van een duurzaamheidsfonds en het aandragen van ideeën voor wat betreft 
de aanwending van gelden die door duurzame energie initiatieven in dit fonds gestort 
worden. U kunt dus zelf meebepalen wat er met deze gelden gebeurt! Je kunt dan 
bijvoorbeeld denken aan het opzetten van collectieven (aanschaf van zonnepanelen), 
bijdragen aan het behoud van het Buurthuis, aanschaf van een elektrisch aangedreven 
deelauto et cetera.

• Het doel is ook dat de bewoners zelf met een inleg kunnen bijdragen in de bouw van het 
park waardoor zij ook individueel kunnen meeprofiteren in de opbrengsten van het park.



Bedankt voor Uw aandacht


