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Zonnepark Wehl – Financiële participatie bijeenkomst 2 (digitaal) 

16.06.2021 

Deelnemers 

Gespreksleider:  Thijs Meijer 

Kronos Solar:  Roald Blijleven, Laurent Estourgie 

Gemeente:  Johnny Janssen 

Dorpsraad Wehl 

Grondeigenaar 

Omwonenden:  Omwonende 1, Omwonende 2, Omwonende 3, Omwonende 4 

AGEM (als toehoorder) 

______________________________________________________________________________ 

1.  Opening en introductierondje 

Thijs Meijer opent de vergadering om 19:30 en heet iedereen welkom bij deze tweede bijeenkomst 
over de financiële participatie in verband met het beoogde zonnepark Wehl. Doel van deze 
bijeenkomst is belanghebbenden te informeren en de lokale wensen en voorkeuren in kaart te 
brengen aan de hand van vijf concrete opties (zie agendapunt 3). De aanwezigen stellen zich kort 
voor. 

2.  Korte samenvatting vorige bijeenkomst 

Het verslag van de bijeenkomst van 24 maart 2021 staat inmiddels op de website. 

Aanvulling Kronos Solar: Het verslag van 24 maart is op de website geplaatst nadat hierop door alle 
deelnemers akkoord was gegeven. 

Aanvulling Omwonende 2 namens Werkgroep Omwonenden: Als werkgroep zijn wij bij de 
bijeenkomst van 24 maart bewust niet aanwezig geweest omdat we van Johnny Janssen begrepen 
dat er geen onafhankelijke gespreksleider zou zijn. 

3. Bespreking van vijf financiële participatie mogelijkheden 

Laurent Estourgie heeft een presentatie voorbereid waarin de vijf participatie mogelijkheden 
worden toegelicht. De presentatie wordt gepubliceerd op de website. Hieronder een opsomming 
van de vijf opties met de vragen die daarbij gesteld zijn. Een toelichting bij de vijf opties en een 
opsomming van voor- en nadelen is terug te vinden in de presentatie.  

Optie 1: 50% lokaal eigenaarschap via een bestaande of nieuwe energie coöperatie 

Omwonende 2 vindt het lastig dat belanghebbenden gevraagd wordt om een keuze te maken voor 
de invulling van de financiële participatie, terwijl er nog veel vraagtekens zijn over de cijfermatige 
onderbouwing van het zonnepark. Laurent begrijpt zijn zorg en geeft aan dat er pas een keuze 
gemaakt kan worden als de cijfers bekend zijn. Dat kan derhalve vandaag nog niet, deze bijeenkomst 
is vooral bedoeld om op hoofdlijnen tot een voorkeur te komen. 
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Optie 2: obligaties 

Omwonende 2 vraagt of de obligaties gedurende de totale looptijd van het project meerdere keren 
worden uitgegeven of alleen in de eerste 5 tot 7 jaar. Laurent antwoordt dat dit vooralsnog beperkt 
is tot de eerste 5 tot 7 jaar. 

Optie 3: obligaties + donatie (voorbeeld windpark den Tol uit amendement CDA) 

Johnny Janssen is benieuwd naar de hoogte van de donatie. Laurent vindt het lastig om die vraag te 
beantwoorden omdat dit afhankelijk is van het rendement. Grof geschat denkt hij dat het ongeveer 
een kwart is van de donatie die in optie vier wordt aangeboden. Dat betekent een bedrag van circa 
€ 1.500 per jaar met een totale looptijd van 15 jaar (de periode van de SDE++ subsidie). Johnny 
Janssen vraagt of dit betekent dat de donatie verhoogd kan worden na de looptijd van de obligaties. 
Laurent durft dit niet met zekerheid te zeggen, maar denkt dat de donatie gelijk blijft. Hij zegt toe 
dit uit te zoeken. 

Aanvulling Kronos Solar: De donatie loopt over 15 jaar tijd, en zal niet hoger worden wanneer de 
obligaties zijn verlopen. Deze obligaties zorgen ervoor dat een stuk van het rendement over de 
looptijd van het project naar de eerste jaren worden geschoven om de obligatiehouders te betalen. 

Omwonende 3 vindt de genoemde bedragen – ook voor de donatie – erg laag in relatie tot de 
verwachtte verdiensten. Laurent wijst op het verschil tussen investeren en doneren. Daarnaast 
denkt hij dat er misverstanden bestaan over het rendement van zonneparken. Voor het 
donatiebedrag (zie ook optie 4) zijn normen vastgesteld waar Kronos Solar zich aan wil committeren.  

Omwonende 2 vraagt of het mogelijk is om inzage te krijgen in de verdiensten van bestaande 
parken, in lijn met hetgeen door Kronos Solar wordt voorgesteld in optie 1. Laurent antwoordt dat 
dit voor de andere opties niet relevant is.  

Optie 4: donatie 

Er zijn geen aanvullende vragen bij deze optie. 

Optie 5: collectieve inkoop 

Laurent geeft aan dat Kronos Solar deze optie sowieso wil aanbieden, ongeacht welke vorm van 
financiële participatie gekozen wordt. 

Omwonende 3 ziet als nadeel van deze optie, dat de bewoners geen invloed hebben op de keuze 
van het zonnepaneel. Laurent onderschrijft dat, maar geeft aan dat Kronos Solar kiest voor 
kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen. Daarnaast kan er, mocht daar behoefte aan zijn, ook 
worden gekeken naar collectieve inkoop voor de installatie van de panelen. Qua maatvoering zijn 
de panelen van Kronos Solar iets groter dan de standaard panelen. 

Aanvulling Kronos Solar: Kronos zal voor het project een bankfinanciering aanvragen. Banken 
stellen strenge eisen aan de te gebruiken zonnepanelen en eisen kwalitatief hoogwaardige 
zonnepanelen. De panelen die gebruikt zullen worden zijn dus van hoge kwaliteit met veel zekerheid 
voor de lange termijn. 

4. Lokale voorkeuren identificeren 

Thijs vraagt de belanghebbenden of zij kunnen aangeven welke van de vijf besproken opties hen het 
meest aanspreekt. 

Omwonende 4 geeft de voorkeur aan optie 4, een donatie aan de omgeving. 
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Omwonende 2 heeft moeite met het feit dat belanghebbenden zelf eerst een financiële bijdrage 
moeten leveren om uiteindelijk mee te kunnen profiteren, ofwel ‘bewoners krijgen te maken met 
de lasten en moeten de lusten erbij kopen’. Roald Blijleven onderschrijft dit, ook hij vindt dit een 
minpunt van de bestaande systematiek. Deze is echter vanuit de overheid/de gemeente opgelegd. 

Aanvulling Kronos Solar: Bij investeren zullen de eventuele lusten op deze manier terugvloeien naar 
dat deel van de omgeving dat voldoende geld heeft om hieraan mee te doen. Er zijn echter ook 
voldoende bewoners die het minder breed hebben of geen interesse hebben te investeren. Deze 
bewoners zien bij mede-eigenaarschap niets van de lusten terug. Bij een Omgevingsfonds krijgt de 
gehele omgeving wel direct de lusten. 

Omwonende 2 denkt dat er misschien wel meer mogelijkheden zijn om invulling te geven aan 
financiële participatie middels opties die ten goede komen aan de omwonenden zonder dat zij 
daarvoor een financiële investering hoeven te doen. Als voorbeeld noemt hij het gratis leveren van 
zonnepanelen aan direct omwonenden. Laurent zegt toe de mogelijkheden graag in overleg met 
Omwonende 2 nader te willen onderzoeken. 

Kijkend naar de vijf besproken opties, gaat de voorkeur van Omwonende 2 uit naar optie 4, donatie 
aan de omgeving. Hij merkt daarbij wel op dat dit wat hem betreft niet betekent dat de bewoners 
instemmen met de komst van een zonnepark. Laurent onderschrijf dat. Het inventariseren van een 
voorkeur voor een vorm van financiële participatie, maakt onderdeel uit van het vergunning traject 
dat Kronos Solar in gang heeft gezet en loopt derhalve vooruit op besluitvorming over de komst van 
het zonnepark Wehl. 

Het lukt niet om verbinding te maken met Omwonende 1, hun voorkeur kan daarom niet worden 
nagevraagd/genoteerd. 
 
De voorkeur van De Grondeigenaar gaat uit naar optie 4, een donatie aan de omgeving. 
 
Dorpsraad Wehl heeft een voorkeur voor optie 1, 50% lokaal eigenaarschap bij een bestaande 
energie coöperatie. In reactie op een aanvullende vraag van Dorpsraad Wehl, geeft Laurent aan 
dat de bewoners in dit scenario mede eigenaar worden van het zonnepark voor de volledige duur 
van het park. 
 
Omwonende 3 sluit aan bij het voorstel van Omwonende 2 om omwonenden te compenseren 
zonder dat zij daarvoor moeten investeren. Als voorbeeld noemt hij gratis stroom voor 
omwonenden. Zijn voorkeur gaat uit naar optie 4, een donatie voor de omgeving waarbij hij zijn 
opmerking herhaalt dat hij het voorgestelde donatiebedrag laag vindt. 
 
Johnny Janssen is geen omwonende, maar spreekt namens de gemeente een voorkeur uit voor 
optie 1, 50% lokaal eigenaarschap. Hij sluit aan bij de opmerking van Omwonende 3 dat de 
genoemde bedragen relatief laag zijn. Laurent geeft aan dat deze gebaseerd zijn op de daarvoor 
geldende normen, maar dat hij – zoals gezegd – graag met Omwonende 2 wil onderzoeken of er 
alternatieven zijn, dat kan ook in natura. 
 
5. Vervolgstappen 
 
Kronos Solar gaat proberen om in contact te komen met de omwonenden die vanavond niet 
aanwezig waren om ook hun voorkeur te vragen. 
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Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt eerst voorgelegd aan de 
deelnemers aan deze vergadering, vervolgens aangevuld door Kronos Solar en gepubliceerd op de 
website (www.zonnepark-wehl.nl). Zoals gezegd wordt ook de presentatie van de vijf opties voor 
financiële participatie op de website geplaatst. 
 
In afwachting van de vergunningverlening, gaat Kronos Solar aan de slag met de verdere 
uitwerking van de opties voor financiële participatie, onder meer door met de gemeente te kijken 
naar de verdere uitwerking van optie 1, 50% lokaal eigenaarschap. 
 
Aanvulling Kronos Solar: Wij zullen dinsdag 29-06-2021 in gesprek gaan met Omwonende 2 om te 
kijken hoe de wensen van de omgeving en de wensen van de gemeente en overheid op een 
creatieve manier kunnen worden gecombineerd.  

 
6. Rondvraag en Sluiting 
 
Omwonende 2 hecht eraan nog eens te benadrukken dat hij er moeite mee heeft dat er op het 
moment van vergunningverlening nog veel onduidelijk is. 
 
Thijs Meijer bedankt de aanwezigen voor hun deelname aan dit overleg en sluit de bijeenkomst 
om 20.45. 

http://www.zonnepark-wehl.nl/

