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Agenda

• Even voorstellen

• Doel van de avond

• Het initiatief

• Participatie

• Vervolgproces

• Onze contactgegevens
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Even voorstellen – wie zijn wij 

• Karim Kamal, projectontwikkelaar van Statkraft

• Jeroen van Mensvoort, projectontwikkelaar van Statkraft

• Frank Gierman, Arcadis, adviseur van Statkraft

• Hage de Vries, Econnetic, adviseur van Statkraft

• Paul Pöttgens, Voorzitter - Energie coöperatie Meierijstad

• Ad van der Heijden, Voorzitter - Dorpsraad Olland
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Statkraft 
De duurzame energie-partner met meer dan 120 jaar ervaring
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Statkraft

Wind

Zon

Gas

Stadsverwarming

Handelskantoor

Waterkracht

Statkraft is Europa’s

grootste producent van 

duurzame elektriciteit

100% eigendom van de 

Noorse staat

Rol:

• Ontwikkelende partij

• Verkenning

• Samenstelling

• Realisatie 



Open Energiedag
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Doel van de avond

• Om de aangepaste ideeën op tafel te leggen - Ontwerp & Financiële deelname

• Om uw gedachten te horen en feedback / ideeën te verzamelen

• Om eventuele vragen te beantwoorden

• Om de volgende stappen te schetsen

6



Het initiatief
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Het initiatief
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Locatie:

• Landschap rond 1900 middels 

vegetatie verkaveld;

• Na de 2e wereldoorlog verdere 

ruilverkaveling;

• In laatste decennia opkomst van 

bebouwing en golfclub.



Het initiatief
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Passend:

• Landschap: 

• Reeds omzoomd met volwassen 

vegetatie;

• Geen direct zicht op het park;

• Kansen om landschappelijk 

karakter en natuurwaarden te 

versterken.

• Beleid:

• Jonge heide-

ontginningslandschap is 

aangewezen;

• Landschap is leidend, 

meerwaarde is nodig, 

participatie is vereist.



Het initiatief
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• Gelegen op de hoek van de 

Schootsedijk & Gagel;

• Bestaat uit een gebied van 

circa 9 hectare.



Het initiatief
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Bestemmingsplan:

• Het leefgebied van vogelsoorten die 

voorkomen in opgaande beplanting, 

struiken en bosranden valt onder de 

noemer ‘leefgebied struweelvogels’.



Initieel ontwerp
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• Circa 20% van het oppervlak voor natuurversterking 

en inpassing;

• Structuren en karakter van het landschap blijven 

behouden;

• Oriëntatie van de panelen volgt de kavelstructuur;

• Brede stroken door het park heen blijven vrij van 

panelen;

• Brede stroken langs het park inzaaien met inheemse 

bloemen en kruiden, omwille van inpassing en 

verhogen voedselaanbod voor insecten en vogels;

• Afrastering komt aan de binnenzijde van deze 

stroken;

• Zuidgerichte panelen, met voldoende ruimte tussen 

de rijen voor direct zonlicht en hemelwater.



Input
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Thema's

Uitzichten - Uitzicht zuid- oost- noordzijde

Reflectie - Reflectie aan de Schootsedijk

Ecologie - Effect op flora & fauna

Beplanting - Effect van beplantingskeuzes

Bodem gevolgen - Effect op de bodem

Overige - Gevolgen voor landschapskwaliteit 



Nieuw ontwerp
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Optimalisatie - juli 
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Aanpassingen:

• Opstelling verlaagd van 2,0m naar 1,6m; 

• Behoud van voldoende ruimte tussen de rijen 

(2,0m) voor direct zonlicht op maaiveld;

• Transformatorhuisjes en ontsluiting aan de 

noordzijde;

• Zachte overgang, afstand vanaf de weg tot 

aan panelen 17 a 18m;

• Aanbrengen bes-dragend struweel langs 

noord-, zuid- en westzijde, omwille van 

visuele afscherming en verhogen 

natuurwaarden voor struweelvogels;

• Verbreden en open houden kruiden- en 

bloemenrijke stroken, omwille van minder 

compact geheel, behoud habitat van 

weidevogels;

• Minimaal eerste vijf jaar maaien en afvoeren, 

omwille van verschraling;



Optimalisaties - 1
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Boom- en 

struweel

soorten
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Boom- en 

struweel

soorten



Optimalisatie september - 1
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Visualisatie
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Optimalisatie september - 2
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Optimalisaties - 1
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Visualisatie
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Participatie

• Statkraft wil toewerken naar 100% lokaal eigendom van het project, bijvoorbeeld door het 

na realisatie over te dragen een lokale coöperatie. 

• Hiertoe werkt ECM, samen met Statkraft, een voorstel uit waarmee het project over kan 

gaan in 100% lokaal eigendom en er financieel geparticipeerd kan worden. 

• Structuur die we samen onderzoeken:

- ECM neemt het project van Statkraft over voordat de bouw begint, maar alle onderliggende zaken 

geregeld zijn (zoals bijvoorbeeld vergunningen, netaansluiting, etc.)

- ECM zorgt voor de financiering van het project, deels door het aantrekken van een 

bankfinanciering en deels door het uitzetten van lokale participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld 

leningen / obligaties)

- De verantwoordelijkheid voor de bouw en exploitatie van het project ligt bij ECM.

- De bouw wordt vanuit een “EPC” contract gerealiseerd, waarbij de bouwrisico’s bij de aannemer 

liggen.
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Paul Pöttgens - voorzitter



ECM: Energie Coöperatie Meierijstad

INLEIDING
•Burgerinitiatief ontstaan in Schijndel als Energie Coöperatie 
Schijndel in 2013. 

• In 2019 werd Energie Coöperatie Schijndel omgezet in Energie 
Coöperatie Meierijstad (in lijn met de gemeentelijke fusie). 

•De leden van ECM zijn burgers die willen bijdragen aan de 
energietransitie binnen hun eigen gemeenschap.



ECM: Energie Coöperatie Meierijstad

INLEIDING
•Het doel is het realiseren van een meer duurzame samenleving
met kwaliteit van leven. 

•Centraal staat de energietransitie met als hoofdonderwerpen: 
besparing en opwekking. 

•Vertegenwoordigt de belangen van alle de leden, maar ook 
binnen een bredere context de burgers in Meierijstad. 

•ECM heeft nu circa 250 leden binnen heel Meierijstad.



ECM: Energie Coöperatie Meierijstad

SPEERPUNTEN

• Voorlichten en informeren – wat betekent de transitie naar een 
meer duurzame samenleving

• Besparen – wat niet wordt verbruikt, hoeft niet te worden 
opgewekt



ECM: Energie Coöperatie Meierijstad

SPEERPUNTEN

• Duurzaam Opwekken – opwekking op verantwoorde wijze voor 
en door de burger

• Vertegenwoordigen en concentreren – lokaal belang, lokaal 
eigendom, lokaal rendement



ECM: projecten

GEREALISEERDE PROJECTEN o.a.
•Zonnedaken Schijndel 

•Campagne Meierijstad Isoleert

•Energietransitie fonds ‘Veghel Wind(t)’

•Energiecoach Meierijstad (Ecomobiel i.s.m. de gemeente)



ECM: projecten

IN DE “PIJPLIJN”o.a. 
•Postcoderoosprojecten (SCE)

•Zonnepark(en) met realisatie van lokaal eigendom.

OVERIG
•Verder sluit ECM aan bij gesprekken over de RES, hebben we 
overleg met gemeente en politieke partijen, houden we contacten 
met andere coöperaties en duurzaamheidsinitiatieven…………



Waarom is                aangeschoven bij STATKRAFT?

Waarom



ECM: lokaal eigendom

• ECM doelstelling: burgerparticipatieplatform voor Meierijstad, 

kortweg ‘het gemeenschappelijk duurzame energiebedrijf van 

Meierijstad’ voor en door de burger in grootschalige duurzame 

energieprojecten.

• De gemeente bepaalt de voorwaarden voor een locatie en wijst de 

zoekgebieden aan. De projectontwikkelaar kiest de feitelijke locatie. 

• Impact dient daarbij zo duidelijk mogelijk te zijn en tal van procedures 

en wet- en regelgeving borgen dat.



ECM: lokaal eigendom

• ECM is bereid tot overleg met alle projectontwikkelaars en wil een 
intentieovereenkomst samenwerking aangaan. Daarbij is het leidende principe dat 
gezamenlijk wordt ingestapt in een project. Dat betekent een gezamenlijke 
ontwikkeling.

• Hierin wijkt Statkraft af. Statkraft wil het volledige project zelf ontwikkelen en 
daarna de aandelen verkopen aan ECM. Ondanks deze afwijkende gang van zaken, 
vindt ECM het belang van lokaal eigendom zodanig belangrijk, dat zij de keuze 
heeft gemaakt in deze vervolgfase met Statkraft verder te gaan.

• ECM werkt nu om overeenkomsten te realiseren met projectontwikkelaars om 
lokaal eigendom mogelijk te maken.



ECM: Wat betekent burgerparticipatie

• Het Zonnepark moet een winstgevende exploitatie kunnen laten zien. De exploitatie moet onder meer 
voldoende zijn voor: onderhoud, exploitatie, aflossing en rente.

• ECM biedt burgers de mogelijkheid te participeren in het zonnepark. Dat gebeurt middels crowdfunding. 
Als je participeert, dan moet je ook lid worden van ECM.

• De funding overeenkomst heeft mogelijk de vorm van een obligatielening, maar ook andere vormen zijn 
denkbaar en heeft een looptijd van 10 tot 15 jaren.

• Het overige deel leent ECM bij een bank of andere investeringsmaatschappij tegen marktconforme 
condities.

• Het overige rendement investeert ECM weer in andere duurzame projecten en initiatieven. Ook kan zij na 
verloop van tijd renteloze leningen aanbieden voor verduurzaming van bijvoorbeeld een kantine, of 
gemeenschapshuis. 



www.ecmeierijstad.nl



Proces

• Stapje terug:

- Gemeente heeft uit 38 initiatieven 7 initiatieven ruimte geboden voor het aanscherpen van de 

plannen met een communicatie- en participatieplan

- Die plannen worden beoordeeld door het College van B&W

- Pas na goedkeuring van dat plan kan een vergunningsaanvraag ingediend worden. 

• Status Schootseweide:

- Communicatie- en participatieplan ligt voor bij B&W

- We verwachten binnenkort de uitslag van de gemeente 

- Uitgaande van een positieve beoordeling, zal dan de vergunningsgaanvraag op korte termijn 

worden ingediend. 
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Vragen, suggesties?
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Karim Kamal
Projectontwikkelaar Zonneparken

Mobiel:    +31 6 42 20 06 20

Email:      Karim.Kamal@statkraft.com

Meer weten en op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze mailinglijst via onze website:

https://www.statkraft.nl/schootseweide

mailto:Karim.Kamal@statkraft.com


Dank u voor uw 
aandacht en 
inbreng!
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