Groene Inspiratie Café
Eerbeek, Tjark Riks – maandag 28 oktober 2019, 19.30 – 21.30 uur
Verslag bij het presentatiemateriaal (pdf)
Aanwezig: ruim 40 leden en belangstellenden
Afwezig met kennisgeving: HB, JL, RS, AS, FT en TV
Zon op Manege De IJsselruiters
Het hoofdmenu van deze inspiratieavond. Is je eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen,
omdat het bijvoorbeeld in de schaduw van hoge bomen ligt? Dan kun je, fiscaal aantrekkelijk,
nu ook jouw zonnepanelen leggen op het dak van de Manege. Ook wanneer je op het eigen
dak niet voldoende zonnepanelen kwijt kunt, dan kun je dit aanvullen op het dak van de
Manege. Het presentatiemateriaal van Guus Köster, is redelijk uitgebreid, dus kijk voor meer
informatie nog even naar de bijgaande presentatie.
Na zijn uiteenzetting kreeg Guus ook nog wat vragen, hierbij kort samengevat:
- Wat gebeurt er met mijn zonnepanelen op het dak van de Manege wanneer ik ga
verhuizen?
- Antwoord: Meerdere mogelijkheden. Bij verhuizing binnen de Postcoderoos, dan hoeft
er niets te veranderen. Bij verhuizing daarbuiten, dan kun je jouw panelen te koop
aanbieden aan de lijst met gegadigden;
- Ik heb al zonnepanelen op mijn dak, maar niet voldoende. Kan ik dan aanvullen met
een aantal zonnepanelen op het dak van de Manege?
- Antwoord: Ja, maar tot het maximum van je eigen elektriciteitsgebruik.
- Zit er in die voorziening van € 8000 een risico, dat dit niet voldoende is?
- Antwoord: Nee, dit is ruimschoots voldoende.
- Saldering?
- Antwoord: Nee dit 5,5 cent is geen saldering, maar een terugleverprijs.
Guus kon ook nog melden, dat de capaciteit van de netwerkbeheerder Liander verzekerd is.
Energiecoaches
Na de pauze gaf Gemmeke Caron een update van de Energiecoaches. Je kunt die kosteloos
en vrijblijvend inschakelen voor een advies over energiebesparing voor jouw eigen woning of
(klein) bedrijfspand. De coaches beschikken ook over een warmtecamera om te zien waar nu
eventueel warmte weg lekt. Zij brengen een rapport uit waarna je een energie adviseur kunt
inschakelen om het te concretiseren. Een adviseur gaat aan de slag op basis van een
betaalde opdracht. Onze collega’s van ZutphenEnergie hebben al enige jaren ervaring met
energiecoaches. Zij gaan ons de komende tijd op gang helpen en leiden ook Brummense
energiecoaches op. Voor Brummen heeft onze gemeenteraad een bedrag van € 15.600
beschikbaar gesteld voor de komende anderhalf jaar.
Voortgang Zonneparken
Jaap Ypma en Guus Köster gaven een update over de voortgang van onze zonneparken aan
de Doonweg in Eerbeek en de Elzenbos in Brummen. Loopt allemaal volgens plan. Zie ook
hiervoor de bijgevoegde presentatie (pdf). Voor het moment is het belangrijkste nieuws, dat
Liander de transportindicatie heeft bevestigd.

Voortgang IJsselwind
Op 23 september heeft de gemeenteraad van Zutphen met 18 stemmen voor en 10 tegen
voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning IJsselwind gestemd. Een cruciale
stap. De volgende dag heeft de provincie Gelderland de ontheffing wet natuurbescherming
goedgekeurd. Dit hangt samen met het besluit van de gemeente.
Een aantal omwonenden zal waarschijnlijk naar de Raad van State gaan om beroep aan te
tekenen tegen dit besluit van de gemeente. Deze beroepsprocedure zal naar verwachting 6
tot 9 maanden duren. Dit is geen verloren tijd, want deze periode gaan we gebruiken voor
het organiseren van de financiering, onderhandelen met fabrikanten over het type
windmolen, de onderhoudscontracten en de voorbereiding voor de bouwfase.
De SDE+ (subsidie duurzame energie) aanvraag is op 29 oktober jl. ingediend. Om fouten te
voorkomen is waterschap bureau Pondera ingehuurd om deze aanvraag te doen. Zij hebben
hiervoor ook de nodige berekeningen gemaakt.
IJsselwind komt in aanmerking voor het Gelderse fonds voorfinanciering wind en zon
coöperaties (€ 250.000, lening). Dit komt bovenop de renteloze lening van € 233.000, die wij
al hebben bij de provincie. De coöperaties ZE, LE en ERV hebben recent € 17.500 gestort
voor de aanvulling van het rentekapitaal IJsselwind. BE heeft tot medio 2020 de tijd om deze
storting aandelenkapitaal te doen.
Hiermee is er voldoende financiering om te komen tot de fase van ‘financial close’ voor de
windmolens, incl. juridische ondersteuning bij de Raad van State. In de exploitatie is nog
steeds voldoende ruimte voor een gebiedsfonds. Het proces met de omgevingsadviesraad
loopt naar tevredenheid van omwonenden, IJsselwind en Waterschap. Er wordt constructief
meegedacht. Nog niet alles is vastgelegd, maar dat komt nog. Na afloop worden de
leerervaringen en resultaten gedeeld met de leden van de vier samenwerkende coöperaties.
Landschapsnetwerk Brummen (Els Holsappel)
Om aan de internationale afspraken van Parijs (2015) te voldoen, gaat Nederland
grootschalig zon- en windenergie opwekken. In 2030 moeten we 49% minder CO2 uitstoten
dan in 1990. Hoe gaat dat er in het Brummens landschap uitzien? Kiest u voor zonneparken
of juist voor windmolens? En waar moeten die dan komen en onder welke voorwaarden?
Op 18 november a.s. organiseren wij samen met Landschapsnetwerk Brummen het jaarlijks
Landschapsgesprek, met als thema Energieopwekking in het Brummens Landschap. De avond
staat in het teken van de energietransitie en wat dat gaat betekenen voor het Brummens
Landschap.
Penningmeester Ko Kolk deed een dringend beroep op de leden voor lid van de
kascommissie. Met grote dank aan Arjan Schutte, dat hij bereid is om dit voor de komende
twee jaar op zich te nemen, in 2020 naast Hans Versloot.

