
Bericht van de Energie Coöperatie (Coöperatieve vereniging De Elshof U.A.) 

Het doel van onze overheid is dat we vanaf het jaar 2050 alle benodigde energie duurzaam 
opwekken. Plaatsing van zonnepanelen op woningen in de dorpen en steden zal niet voldoende zijn. 
We ontkomen er niet aan dat het platteland een rol gaat spelen in het halen van deze doelstelling. Te 
denken valt aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en agrarische 
bebouwing. Ook het plaatsen van zonnepanelen op agrarische grond en windturbines zijn opties. De 
overheid realiseert zich dat dit een druk legt op de buitengebieden. Veranderend uitzicht, 
geluidsoverlast en slagschaduw van windturbines zijn zaken die vooral de direct omwonenden zorgen 
baren.  
 
Graag willen wij uitleg geven over een eventueel te realiseren zonnepark aan de Wechterholt 13 en 
de rol van de Energie Coöperatie in het proces naar eventuele realisering van dit plan. Wij hopen dat 
onderstaande uitleg e.e.a. duidelijk maakt en mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, 
neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of kijk op onze website 
(www.duurzaamelshof.nl). 
 
Tijdens de algemene jaarvergadering van het plaatselijk belang De Elshof gehouden op 1 november 
2018 heeft de Energie Coöperatie (in oprichting) al aandacht besteed aan de energie transitie en de 
rol van de Energie Coöperatie daarin. 12 juni 2019 is de Energie Coöperatie definitief opgericht. Het 
doel van de Energie Coöperatie is bij te dragen in de energietransitie en de daarbij behorende 
(maatschappelijke) ontwikkelingen. Zie onze website voor de statuten van de Energie Coöperatie. 
Wat betreft informatie voorziening over de duurzame energietransitie ligt de primaire taak bij de 
Gemeente. De Gemeente Olst-Wijhe heeft daarom de laatste jaren al veelvuldig informatie avonden 
belegd waarin iedereen zijn mening kon geven over o.a. het aanwijzen van gebieden waar duurzame 
energie initiatieven zich kunnen ontwikkelen. De Energie Coöperatie heeft ook een taak in de 
informatie voorziening en daarom is er een informatie avond georganiseerd op 9 oktober 2019. Op 9 
december 2019 is er een bijeenkomst geweest met verontrustte buurtbewoners. De verslagen van 
deze bijeenkomsten vindt u op onze website. 
 
De gemeente Olst-Wijhe heeft een beleidskader opgesteld waarin participatie door omwonenden 
een essentieel onderdeel vormt bij de totstandkoming van eventueel aan te leggen grootschalige 
duurzame energie opwek initiatieven. Naast het stimuleren van alle vormen van duurzame energie 
opwekking heeft de Energie Coöperatie ook tot doel de lusten van de energie transitie bij de lokale 
bevolking terecht te laten komen. Wat betreft de eventuele zonneweide aan de Wechterholt 13 is er 
een voorwaarde dat 51% van het eigendom lokaal ingevuld wordt. Een van de mogelijkheden om aan 
die voorwaarde te voldoen is het uitgeven van obligaties met aantrekkelijke rente. Ook het regelen 
van stroomafname met additionele korting, er voor zorg dragen dat lokale bedrijven betrokken 
worden bij realisatie van projecten en het stichten en beheren van een gebiedsfonds zijn 
mogelijkheden voor lokale participatie. Dit gebiedsfonds wordt gevuld met gelden die jaarlijks vanuit 
duurzame energie initiatieven in het fonds gestort worden. Op dit moment is de Energie Coöperatie 
bezig met het schrijven van voorstellen wat betreft participatie vormen en een in te richten 
gebiedsfonds. Nadere informatie volgt. 
 
Wij als bestuur van de Energie Coöperatie zijn ons er van bewust dat er wellicht vragen zijn over de 
Energie Coöperatie. Graag willen wij een aantal onderwerpen verduidelijken: 

1. De Energie Coöperatie heeft op dit moment 3 leden te weten: Paul Jansen, Jos van Gemst en 
Harry Neulen. Deze 3 personen vormen tevens het bestuur van de Coöperatie. T.z.t. is het 
mogelijk dat meer leden toetreden tot de Coöperatie. Het is dan ook de bedoeling dat de 
huidig bestuursleden aftreden en zich eventueel herkiesbaar stellen. Zie voor meer 
informatie de Statuten van de Coöperatie die op onze website staan. 

http://www.duurzaamelshof.nl/


2. De Energie Coöperatie stimuleert o.a. de opwekking van duurzame energie en kan (wij 
moeten niets) meewerken aan de realisatie van het zonnepark gelegen aan de Wechterholt 
13. De Energie coöperatie zou dit het liefst doen in samenwerking met de opgerichte groep 
die de belangen behartigd van de direct omwonenden van het initiatief gelegen aan de 
Wechterholt 13. Dit zou eventueel kunnen d.m.v. het oprichten van een bewonersplatform. 

3. De Energie Coöperatie heeft geen rol in het aanvragen van een vergunning voor het 
eventueel aan te leggen park. Dit is de taak van de grondeigenaar, projectontwikkelaar en de 
gemeente. Nogmaals: in het vergunningaanvraagproces is er geen rol voor de Energie 
Coöperatie, maar als het park daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden is er een Energie 
Coöperatie nodig om de participatie van de omwonenden mogelijk te maken en te voldoen 
aan de 51% eigendoms norm zoals die verwoord is in de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie 
(zie website Gemeente Olst-Wijhe). 

4. De huidige bestuursleden hebben geen enkel belang in, of een overeenkomst met de 
projectontwikkelaar en grondeigenaar in welke vorm dan ook (initiatief Wechterholt 13). 
Passie voor,  en de overtuiging dat er een duurzame energie transitie moet plaatsvinden zijn 
de drijfveren van de huidige bestuursleden. Ook vinden wij dat een deel van de lusten van de 
energie transitie die zoals eerder vermeld grotendeels op het platteland plaats gaan vinden 
ook op het platteland blijven dit kan m.b.v. de Energie Coöperatie en Gebiedsfonds. 

5. De huidige bestuursleden worden niet betaald voor hun inzet. Er is tot op de dag van 
vandaag geen onkostenvergoeding. Ook zijn er geen afspraken gemaakt dat de huidige 
bestuursleden in de toekomst persoonlijk zouden kunnen profiteren op welke manier dan 
ook. 

6. Wij vinden transparantie belangrijk. Een ieder die daar belang bij heeft kan onze 
boekhouding inzien.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Energie Coöperatie. 
 
 


