ZON OP ERF
Zonne-energie op vrijkomende boerenerven
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Zonne-energie op jouw
vrijkomende boerenerf
Stoppen als boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek! Op veel
leegkomende erven bestaat er de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Zo ontstaat
er een nieuwe bron van inkomsten.
In de agrarische sector in het algemeen en binnen de Achterhoek in het bijzonder, zijn er
drie uitdagingen nogal actueel:
• asbestsanering
• bedrijfsopvolging en zelfs
• demografische krimp.
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Zon op Erf draagt een oplossing aan voor deze drie uitdagingen, gecombineerd met een
landelijk-regionaal thema, duurzame opwekking.
Er zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar voor dit traject, zelf investeren is dus
geen voorwaarde.

Hoe het in zijn werk gaat
Stap 1: Oriënteren (vrijblijvend!)
Eerst verzorgen we een haalbaarheidsanalyse. We maken een rendementsberekening
( businesscase) die we vervolgens samen
gaan doornemen. Zonder haken en ogen of
verder ook maar ergens aan vast te zitten.
Stap 2: Keuze wel of niet realiseren
Jij, de ondernemer, beslist: ga ik ervoor? Ga
ik een zonneweide realiseren conform dit
programma?
Agem verzorgt de begeleiding van het
project.

aangevraagd. Het aanvragen hiervan is
tweemaal per jaar mogelijk.
Stap 6: Uitvoering
Op het moment dat de subsidie is toegekend, worden de contracten verstrekt zodat
gestart kan worden met de realisatie. Denk
hierbij aan het slopen van gebouwen,
saneren van asbest en het installeren van
zonnepanelen.
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Stap 3: Opdrachtverstrekking
Alvorens over te kunnen gaan tot realisering,
moet er een aantal documenten worden
opgesteld voor aanvraag van de omgevingsvergunning. Hier schakelen we derden
voor in.
Stap 4: Officieel maken van de wijziging
Indien van toepassing volgt er een wijziging
van het bestemmingsplan. Daarnaast volgt
nu het daadwerkelijk aanvragen van de
omgevingsvergunning.
Stap 5: Aanvragen subsidie
Bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland wordt nu de SDE+ subsidie

Meer informatie
Doetinchem, 23 september
Zon op Erf is in 2015 gestart. Het
doel van dit plan is om leegstand
tegen te gaan en vrijkomende
boerenerven te benutten voor de
opwekking van zonne-energie. De
schuren worden gesloopt en het
asbest gesaneerd.
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Zon op Erf is inmiddels de pilotfase
ontgroeid. Na presentatie van de
pilot aan de opdrachtgever, provincie
Gelderland, is er door de provincie
een stimuleringsfonds opgericht om
demonstratieprojecten uit te kunnen
voeren.
Lees op onze website het eindrapport
‘Zon op Erf, haalbaarheidsonderzoek
10 pilotlocaties in de Achterhoek’

Investeringsbijdrage voor vijf
demonstratieprojecten beschikbaar
Voor de eerste vijf projecten (de zogeheten demonstratieprojecten) is er
een investeringsbijdrage beschikbaar
gesteld. Daarnaast is er een subsidie
beschikbaar voor optimalisatie en
kennisoverdracht.
Van de vijf demonstratieprojecten
zijn er op het moment van maken
van deze brochure twee projecten
waarvoor met succes de SDE+
subsidie (Stimulering Duurzame
Energieproductie) door de overheid
is verstrekt. Deze twee projecten
worden in 2019 gerealiseerd. Er is dus
nog maar plek voor drie projecten
die aanspraak kunnen maken op
de investeringsbijdrage. (Neem voor
actuele getallen contact met ons op)

Ook opdrachtgever
worden van een
demonstratieproject?
En profiteren van de
investeringsbijdrage van
de Provincie?
Als je wil weten of je in aanmerking komt
voor één van de resterende demonstratieprojecten, dan kan je vrijblijvend contact
opnemen met Agem.
Na het verstrekken van de basisgegevens
(grootte perceel, opstallen al dan niet met
asbest, huidig en gewenst toekomstperspectief etc.) beoordeelt Agem of je in
aanmerking komt. Ook maken we vrijblijvend een conceptberekening van kosten en
opbrengsten.

Agem licht deze zogeheten businesscase
toe, waarna je kan beslissen of je opdrachtgever wordt van een demonstratieproject.
Uiteraard kan je hierover ook eerst nog
met je eigen financieel adviseur overleggen. Schroom niet contact met Agem
op te nemen, wij lichten alles graag in een
persoonlijk gesprek toe.
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Hoe het eruit ziet
Op de foto’s hierbonder zie je hoe de
panelen verwerkt kunnen worden.
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Een mooi voorbeeld van goede landschappelijke inpassing!

Vergunningtraject
De gemeente speelt een belangrijke rol
in het totale proces. Gemeenten in de
Achterhoek werken eraan om in hun
ruimtelijke plannen de mogelijkheden
voor opwekking van duurzame energie
met zonneweiden op te nemen.

- de omgevingsvergunningen en dus ook
- een eventuele wijziging van het bestemmingsplan definitief verleend is.
De verleende vergunning dient namelijk
als bijlage bij de SDE+ subsidie aanvraag
gedaan te worden.

Het hangt af van wat een gemeente
opneemt in het betreffende bestemmingsplan of er al dan niet een wijziging op
het bestemmingsplan aangevraagd moet
worden. Dit is het geval als het uiteindelijke
technische ontwerp van de zonneweide
afwijkt van wat er in het bestemmingsplan
vermeldt staat.

Agem helpt u hier graag bij
Voor de aanvraag van de vergunningen
moeten vaak de nodige onderzoeksrapporten en tekeningen gemaakt te worden.

Eerst vergunningen rond, daarna
subsidie
Voor de aanvraag van de SDE+ subsidie is
het noodzakelijk dat:

Het in kaart brengen van deze benodigde
bijlagen en het verlenen van de opdracht
aan betreffende adviseurs zijn één van de
eerste handelingen die moeten gebeuren.
Dit kan Agem verzorgen. Van belang is dat
een goede landschappelijke inpassing van
de zonneweide in de omgeving plaatsvindt.

Investeringsopties
Er zijn verschillende mogelijkheden
om in een zonneweide te investeren.
Het hoogste rendement ontvangt u
als uzelf minimaal 15% van de totale
kosten investeert.
Bij dat percentage zijn banken bereid om

de overige 85% te investeren. Daarnaast is
er de mogelijkheid dat u uw grond beschikbaar stelt aan een ontwikkelaar of investeerder. De ontwikkelaar of investeerder zal
u daarvoor een jaarlijkse vaste vergoeding
betalen. De hoogte van deze vergoeding
hangt af van het totale rendement.
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Agem Zon op Erf
Mail
projecten@agem.nl
Telefoon
0314 820 388 (maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur)
Adressen
Postbus 134
7000 AC Doetinchem
Bezoek (op afspraak)
Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

Agem Zon op Erf is een project van
de Coöperatieve Achterhoekse Groene
Energiemaatschappij Agem U.A. in samenwerking met provincie Gelderland.
www.agem.nl

