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Zonneparken Bunnik en ECB: een update 

 

Beste ECB leden, 

Op de laatste ALV hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen over de Vlowijker 

Zonneweide en Zonnepark Werkhoven en de mogelijkheden om in deze projecten financieel 

te participeren. Conclusie was toen dat per project moest worden bekeken of het te 

verwachten financiële rendement voldoende zou zijn om een investering vanuit de lokale 

gemeenschap te rechtvaardigen. Aan het bestuur werd opgedragen om per project de 

business case te beoordelen en te beslissen of deelname vanuit de leden interessant en 

verantwoord zou kunnen zijn. 1 

Daaropvolgend is er intensief gekeken naar de haalbaarheid van financiële participatie op 

basis van de doorrekening van beide business cases. Wij hebben daarbij hulp gehad van 

experts van Energie van Utrecht en de landelijke koepel van energie coöperaties Energie 

Samen.  

In beide gevallen was het advies van de financieel-economisch adviseurs negatief. 

Belangrijke redenen waren de hoge overnamekosten, de gestegen bouwkosten en ook de 

relatief lage SDE subsidie voor beide projecten. Op grond van de adviezen heeft het bestuur 

van de ECB besloten om geen financiële participatie in gang te zetten en ECB-middelen te 

besteden aan de ontwikkeling van een crowdfunding actie.  

Dat betreuren wij, maar zien het als een direct gevolg van de late instap in de ontwikkeling 

van het project - wat overigens niet anders kon - en de ontwikkelingen op de energiemarkt 

en de grondstoffenmarkt. Tegen financieel draagkrachtiger partijen bleek niet op te boksen.  

Wel had de ECB, zoals destijds toegelicht in de ALV, de mogelijkheid om de vergoeding, die 

het kreeg voor de inspanningen bij de ontwikkeling van beide zonneweiden, te besteden als 

eigen vermogen aan het A12 project, waar de ECB wel van meet af aan bij betrokken is.  

Een en ander is eind november 2022 in een stroomversnelling geraakt doordat er enerzijds 

duidelijkheid was over de geringe slaagkans om tot 50% lokaal eigendom te komen bij de 

eerdergenoemde projecten in Werkhoven, terwijl aan de andere kant er plotseling aan alle 

voorwaarden voor de aanleg van het A12 project was voldaan, iets wat wij niet hebben 

voorzien, gelet op de berichten over netcongestie. Crowdfunding voor de aanleg van dit 

laatste project zal daarom binnenkort van start gaan.  

Daarnaast kunnen wij u melden dat voor het Zonnepark Werkhoven wel enige lokale 

participatie in de vorm van obligaties aangeboden gaat worden. De details daarvan moeten 

nog worden ingevuld. Ook komt er een omgevingsfonds waaruit lokale projecten kunnen 

worden gefinancierd. 

 
1 (zie ALV verslag, hier). 

https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/duurzaamheid/889878/energie-cooperatie-bunnik-start-crowdfunding-bouw-zonnepark-a12
https://energiebunnik.nl/wp-content/uploads/2022/07/Notulen-ALV-4-def-concept.pdf
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Dankzij de ontwikkelvergoeding voor de zonneparken bij Werkhoven, een lening vanuit de 

provincie en leningen van een aantal ECB leden, zijn we als ECB naar verwachting in staat om 

50% lokaal eigendom te realiseren voor het Zonneveld A12.  

Op de eerstkomende ALV in maart 2023 zal het bestuur verantwoording afleggen over de 

genomen beslissingen.  

 

Het bestuur van de Energie Coöperatie Bunnik, 

 

Hans Dam (voorzitter) 

 

Hebt u interesse om straks mede-eigenaar te worden bij het zonnepark A12? Schrijf u dan 

hier vrijblijvend in. Wilt u eerst meer lezen over dit project, kijk dan op deze site. 

Wilt u de brieven lezen die het ECB bestuur aan de wethouder verzonden heeft over het 

besluit om niet deel te nemen in de twee ‘Werkhovense’ zonnevelden? Kijk dan hier  

https://forms.gle/6Xd7zv2WBgr8gdZh7
https://www.zonneparka12bunnik.nl/
https://bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/b7f10ca9-6316-4aa1-871f-e0473b7b093e

