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Dit document vormt onderdeel van het Project Collectief Zonopwek Meikade, een 

combinatie van een zonneweide en zonnedaken.  

Wij gaan daarbij voor de groene plussen: 
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1. Inleiding 

Als coöperatie ValleiEnergie zijn wij in februari 2018 benaderd door dhr. van den 

Brandhof om samen met hem te onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de 

daken en grond in zijn eigendom op de adressen Meikade 4B en 4C te voorzien van een 

installatie met zonnepanelen in collectief eigendom van de inwoners van de gemeente 

Ede. Dhr. van den Brandhof wil graag, net als ValleiEnergie actief bijdragen aan 

verduurzaming van de regio mét participatie van de inwoners uit de regio. 

De installatie betreft de weide: perceelloep.nl/Ede/EDE01/G/3438 en de daken van 

de schuren en bijbehorende weide daarachter op 

perceelloep.nl/Ede/EDE01/G/3213. Voor wat betreft de weiden betreft het een 

oppervlakte circa 2 hectare. 

 

Wij volgen de procedure zoals beschreven in de Wind en Zonnewijzer van gemeente Ede 

voor zonneparken van middelgrote omvang, waarvoor randvoorwaarden gelden waar wij 

als ValleiEnergie geheel achter staan en graag aan willen voldoen. Eén van de 

voorwaarden is de omgevingsdialoog en participatie vorm te geven en deze wordt hier 

beschreven. 

Doelstelling is dat het project met draagvlak en acceptatie van de omwonenden en 

andere stakeholders gerealiseerd wordt en het project 100% gefinancierd kan worden via 

lokale participatie van inwoners en bedrijven. 

2. Omgevingsdialoog 
Volgens het uitnodigingskader Wind en Zon van de gemeente Ede geldt voor een 

middelgroot zonnepark dat met alle omwonenden binnen een straal van 250 m en andere 

belanghebbenden een dialoog en proces aangegaan wordt met als doel hen inspraak te 

geven in de vormgeving (blz 19 en verder). 

2.1 Gemeente 
Een hele belangrijke stakeholder is de gemeente Ede, de raad en het college moeten 

immers hun toestemming geven voor dit project. Daarvoor dient het project te voldoen 

aan alle gestelde eisen. De gemeente is vanaf het begin nauw betrokken bij dit project 

en helpt ons met vragen, voorziet ons van verduidelijking van het kader waar nodig en 

suggesties voor het zo soepel mogelijk laten verlopen van alle fasen zoals beschreven in 

de Edese Zon en Windwijzer. Ook informeren en betrekken wij de communicatieafdeling 

zoveel mogelijk bij het hele proces zoals in dit document beschreven. 

2.2 Directe omwonenden 
Binnen de afstand van 250 meter tot de weides zelf betreft het alleen de wederzijdse 

buren links en rechts en aan de overkant één. Met ieder van hen zijn we persoonlijk in 

gesprek gegaan. Door hen is geen bezwaar gemaakt tegen dit voornemen en evenmin 

zijn wensen aangegeven met betrekking tot de inrichting of inpassing.  

 

De resultaten van deze dialoog zijn opgenomen in Verslag omgevingsdialoog Meikade 

4B4C V4-juni-2019.pdf. 
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2.3 Andere belanghebbenden 
Omdat dit project een zonneweide betreft zijn de GNMF en SME ook belanghebbenden 

die we graag hierbij betrekken. Inmiddels hebben beide organisaties aangegeven positief 

te staan tegenover dit project. 

Inmiddels hebben we ook de aanbeveling uit de beoordeling van het schetsplan 

opgevolgd om in dit stadium nog meer stakeholders te betrekken. Dit is inmiddels 

gebeurd met twee belangrijke stakeholders als het natuur en milieu aangaat, namelijk de 

Gelderse Natuur en Milieu Federatie en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede. Inmiddels 

hebben beide organisaties aangegeven positief te staan tegenover dit project.  

 

 

Zodra het participatieproces in gang gezet wordt, vormen de potentiële deelnemers 

vanzelfsprekend ook onderdeel van de groep belanghebbenden. Inmiddels heeft de 

KenHem community van de wijk Kernhem zich bij ons gemeld als geïnteresseerd in 

deelname aan dit project en dat zal begin 2020 met hen samen verder uitgewerkt 

worden. 
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3. Participatie & communicatieplan 
 

Dit proces start zodra de lichten op groen lijken te staan voor wat betreft het slagen van 

het project: 

 

• Voorverkenning positief afgerond, contouren van een haalbare business case. 

• Schetsplan goedgekeurd door gemeente. 

• Samenwerkingsovereenkomst met locatie-eigenaar getekend. 

 

Onderstaande fasering geeft weer welke stappen ongeveer per fase ondernomen kunnen 

worden om de participatie vorm te geven: 

 
 

3.1 Kernboodschap 
Onze kernboodschap is ook te vinden in dit briefhoofd: Voor lokale en groene energie. 

 

Dat is voor dit project niet anders, mét daarbij de aanvulling “… én met landschappelijke 

inpassing bevordering van biodiversiteit”. 

Begin 2018 stapte Geurt van den Brandhof naar coöperatie ValleiEnergie met het aanbod 

om op zijn locatie Meikade 4B4C de mogelijkheden te onderzoeken voor de opwek van 

groene energie met burgerparticipatie. Zijn drijfveren waren helder: “We kunnen niet 

langer wachten en moeten nú iets doen voor onze toekomstige generaties. Ook moeten 

de installatie en de revenuen zoveel mogelijk in lokale handen blijven.” Dat is ook precies 
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waar coöperatie ValleiEnergie zich sterk voor maakt: de opwek en levering van groene 

energie door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Het Klimaatakkoord vraagt 

om minimaal 50% burgerparticipatie, ValleiEnergie streeft naar zoveel mogelijk 

participatie. Tot nu toe is voor onze projecten steeds 100% participatie gelukt. 

 

3.2 Financiële participatie 
 

Wij gaan voor 100% participatie (i.e. mede-eigenaarschap) door de inwoners van Ede en 

omstreken, bij voorkeur via de regeling Verlaagd Tarief Opwek (Postcoderoos), dat is dus 

ook onze doelgroep. Voor deze postcode is de standaardroos van 6718 de postcodes 

6731, 6712, 3902, 3907, 3911, 6711, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6721, 6733, 6741, 

6744, 6745, 6874.  

 

 
 

Zou de business case uitwijzen dat een SDE+ regeling beter is, dan hanteren wij nog 

steeds de postcoderoos als voorrang voor inschrijvers.  

Zo mogelijk kan ook een combinatie van de SDE+ en Postcoderoos gekozen worden.  

Ook kan nog voor een postcoderoos gekozen worden die andere, meer gunstige 

postcodes aanwijst, maar te allen tijde moet de belastingdienst daar zijn goedkeuring 

aan geven. 
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3.3 Communicatie strategie en fasen 
 

Als ValleiEnergie proberen we de werving met zo min mogelijke kosten te organiseren 

door zoveel mogelijk gebruik te maken van onze eigen algemene kanalen & middelen 

(website, nieuwsbrieven en sociale media). En verder: 

 

• We maken gebruik van een gemengde communicatiestrategie met algemene 

communicatie (via lokale media en intermediaire doelgroepen met een achterban) 

en gerichte communicatie (waar mogelijk d.m.v. mailings via intermediaire 

doelgroepen of rechtstreeks naar vrijblijvende voorinschrijvers die zich n.a.v. de 

algemene publiciteit aangemeld hebben).  

• We maken gebruik van schaarste, vrijblijvende voorinschrijvers krijgen voorrang 

de definitieve inschrijving.   

• We maken waar mogelijk gebruik van ambassadeurs met autoriteit in de lokale 

gemeenschap. 

• We gebruiken de kracht van social media. 

 

Hieronder schetsen wij het proces van participatie bij ValleiEnergie op hoofdlijnen, elke 

volgende fase gaat pas in na “go” of afgerond zijn vorige fase, de precieze planning 

hangt sterk af van de voorfasen, waarin wij afhankelijk zijn van de medewerking van 

derden, zoals de gemeente Ede, netbeheerder Liander en de leverancier en installateur 

van de zonnepanelen. Wij hopen uiterlijk het 3e kwartaal van 2020 de installatie te 

kunnen realiseren. 

 

 

Fase 1 Persoonlijk informeren en ophalen bezwaren en wensen directe 

omwonenden van aangrenzende percelen.  

Deze heeft reeds plaatsgevonden, zie Verslag omgevingsdialoog 

Meikade 4B4C V4-juni-2019.pdf. 

Fase 2 Informatieavond voor alle omwonenden en geïnteresseerden met 

toelichting op het plan. Deze zal plaatsvinden wanneer de reactie op 

het ingediende schetsplan binnen is. Gelegenheid tot inbrengen van 

wensen voor aanpassingen. Communiceren over doorgevoerde 

aanpassingen, vragen en klachten. 

 Bij groen licht (haalbare business case) start het wervingsproces: 

Fase 3 Ontwikkeling brochure. 

Fase 3 Inrichten en voorbereiden website ValleiEnergie op definitieve 

werving participanten. 

Fase 4 Werving participanten via eigen website, nieuwsbrieven, sociale 

media, lokale media. 

Fase 4 Informatieavond voor alle omwonenden en geïnteresseerden met 

toelichting op het plan en vorderingen.  

Alle 

fasen 

vanaf 2 

Doorlopende informatieverstrekking over (de loop) van het project 

via onze website, nieuwsbrieven en onze sociale mediakanalen als 

Facebook en Twitter. Mogelijkheden voor vragen en klachten via 

website en projectleider. Mogelijkheid om interesse voor financiële 

participatie kenbaar te maken. 

 

mailto:info@valleienergie.nl


 

Voor lokale en groene energie 

Omgevingsdialoog Collectief 
Zonopwek 

Meikade 4B 4C, Ede 

 

info@valleienergie.nl 

KvK: 55599214 
Bank: NL15 TRIO 025 474 9801 

7 Coöperatie ValleiEnergie 

Hendrik Marsmanstraat 17 
6708 RM Wageningen 

 

Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die op de website 

en in de nieuwsbrief komen. 

 

De locaties voor bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk op de locatie 

zelf plaatsvinden. 

 

3.4 Samenwerking en rol gemeente 
 

Tot op heden zijn prijzen wij ons zeer gelukkig met de bereidwillige steun en hulp van de 

gemeente om het mogelijk te maken dat wij, met als uitgangspunt het Edese kader Wind 

en Zon, onze eerste “echte” middelgrote zonneweide in combinatie met bedrijfsdaken 

binnen de gemeente Ede kunnen realiseren.  

Wij hopen dan ook in dit plan samen met de gemeente naar de inwoners hierover te 

kunnen communiceren over de beleidsuitgangspunten, dit besluitvormingstraject en de 

afspraken die wij samen maken.  

 

Ook al betreft het in dit geval geen dak of grond van de gemeente zelf, wij denken dat 

dit initiatief, gekomen vanuit een Lunterse aannemer met zijn hart op de goede plaats en 

die als eerste aannemer in Lunteren het eerste Plushuis heeft gerealiseerd, wat extra 

“zon” verdient en hopelijk navolging krijgt van andere ondernemers. 

3.5 Vragen en Klachtenafhandeling 
 

Afhandeling van vragen en klachten lopen altijd via onze website en telefonische 

servicedesk en worden opgenomen in ons CRM-systeem.  

 

Zo mogelijk worden vragen en klachten direct door onze servicedesk opgelost. Lukt dit 

niet, dan is de projectleider voor het onderhavige project hun directe contactpunt om 

naar door te verwijzen. 

 

Op onze website bevindt zich een aantal pagina’s met algemene informatie over onze 

opwekprojecten en een algemene FAQ. 

Op onze website zal een aparte pagina ingericht worden voor dit project met daarin alle 

relevante details, de vorderingen en antwoorden op gestelde vragen.  

mailto:info@valleienergie.nl
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