Update.
Update over Energiepark De Lichtenberg.

Juni 2021
U heeft ongetwijfeld gehoord over de plannen voor Energiepark De Lichtenberg.
Het is een initiatief van Woningcorporatie Wonion en de gemeente,
en wordt nu door Agem verder ontwikkeld. In deze nieuwsbrief informeren
we u over de stand van zaken.

Coöperatie in oprichting.
Omdat het Energiepark gebruik wil maken van de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE) –
dit is de nieuwe versie van de postcoderoosregeling – wordt een lokale energiecoöperatie opgericht.
Voor deze coöperatie zijn we nog op zoek naar een mooie naam – uw ideeën hierover horen wij
graag. Vooralsnog hanteren we de werknaam Coöperatie Energiepark De Lichtenberg.
Agem ondersteunt en begeleidt de coöperatie, bijvoorbeeld bij de oprichting, opstellen van statuten,
etc., maar ook bij acties om leden te werven en alle zaken die komen kijken bij de ontwikkeling van
het Energiepark.

Voor de coöperatie hebben zich al drie aspirant
bestuursleden aangemeld die constructief
meedenken over de ontwikkeling van Energiepark
De Lichtenberg:
•

•

•

Anne Oostendorp is vanuit het bestuur van
Silvolds Belang bij de coöperatie
betrokken;
Dennis Wissink maakt zich hard voor de
pumptrackbaan binnen het Energiepark en
de coöperatie;
Steven Dorrestijn zoekt de verbinding
tussen de coöperatie en de (directe)
omgeving.

Als u ook een rol wil spelen in de coöperatie, dan
kunt u zich aanmelden via email
delichtenberg@agem.nl.

Voorinschrijving geopend.
In het Energiepark zal genoeg duurzame energie worden opgewekt voor ongeveer 500 huishoudens.
Huurders van Wonion en omwonenden van het Energiepark krijgen als eerste de kans om mee te
profiteren van de opbrengsten. Dat werkt als volgt (genoemde getallen geven een ordegrootte aan en
dienen als voorbeeld):
Je wordt lid als je eenmalig €50 in het ledenkapitaal van de coöperatie stort. Tijdens de exploitatie
van het Energiepark krijgen de leden ieder jaar een vast bedrag uitgekeerd, bijvoorbeeld 1,5 tot 2 €ct
per geproduceerde kWh. De verwachte groene stroomproductie binnen een postcoderoosproject is
450.000 kWh per jaar, verdeeld over 100 leden is dit jaarlijks 4.500 kWh per lid. Bij een uitkering van
2 €ct komt een lid gemiddeld op een voordeel van 4.500 x €0,02 = €90 per jaar, waarmee de €50
inleg in het eerste jaar al (ruimschoots) is terugverdiend door de leden. De uitkering in de volgende
veertien jaar is vervolgens pure winst voor de leden.

Is uw interesse gewekt en overweegt u deel te nemen? De vrijblijvende voorinschrijving is geopend!
Kijkt u hiervoor op www.agem.nl/delichtenberg/meedoen.
Met uw voorinschrijving gaat u geen verplichtingen aan, maar toont u wel uw belangstelling. Dit is
voor ons belangrijk omdat wij daarmee een subsidie bij de provincie kunnen aanvragen, waarmee we
het Energiepark (deels) kunnen voorfinancieren. Hiervoor hebben we minimaal 50 voorinschrijvingen
nodig!

Vergunningaanvraag in voorbereiding.
Agem treft nu in nauw overleg met de aspirant bestuursleden voorbereidingen voor de
vergunningsaanvraag. Hiertoe moeten een aantal onderzoeken plaatsvinden en het definitief ontwerp
worden gemaakt. Op basis van de input uit de bijeenkomsten gehouden in 2020 en nadere
gesprekken met omwonenden en belanghebbenden wordt het voorlopig ontwerp door Studio Nico
Wissing aangepast. Belangrijkste aandachtspunten daarin zijn:
•
•
•
•
•

Groen en educatief energiepark
Ontsluiting en toegang tot het Energiepark via Bult / Lichtenbergseweg
Geen toegang of parkeerplekken voor auto’s
Voldoende ruimte voor minimaal 1,8 MW vermogen aan zonnepanelen
Velden met zonnepanelen in principe niet toegankelijk voor publiek (i.v.m.
verzekerbaarheid tegen diefstal, schade en aansprakelijkheid)

In het ontwerp voor het Energiepark wordt ruimte gelaten voor een pumptrackbaan. Voor aanleg,
onderhoud en beheer van de pumptrackbaan worden aparte afspraken gemaakt.

Algemene informatieavond.
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen
of wilt u reageren, dan kan dat via het emailadres
delichtenberg@agem.nl
Zodra de coronamaatregelen het weer toelaten,
willen we een informatieavond organiseren in
Silvolde, waarop we naast direct omwonenden
ook de bredere omgeving informeren over de
plannen.

Samen voor een Duurzame Achterhoek!

