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Participatie Zonnepark Hooiweg 
 

In verband met de onduidelijkheid die is ontstaan op de raadscommissie over het 
onderdeel participatie bij het initiatief zonnepark Hooiweg.  

Procesparticipatie 

Projectparticipatie bestaat niet alleen uit financiële participatie, maar ook uit procesparticipatie. In 
totaal zijn er vier avonden georganiseerd en keukentafelgesprekken gevoerd. Voor de laatste twee 
avonden waren er circa 70 huisadressen uit de Marshoek en Herfte uitgenodigd. Alle avonden 
hadden een goede opkomst en gemiddeld was meer dan 50% van de genodigden aanwezig op de 
avonden. Keukentafelgesprekken zijn gevoerd met direct omwonenden en de vertegenwoordigers 
van de Marshoek en Duurzaam Hoonhorst. Tijdens de avonden en gesprekken hebben wij gevraagd 
om waar mogelijk samen op te trekken, maar dat bleek niet haalbaar. Wel hebben wij alle zorgen, 
meningen en ideeën geïnventariseerd en daarop aanpassingen in onze plannen doorgevoerd. 
Vervolgens zijn deze getoond aan de aanwezigen op de laatste avond. 

TPSolar heeft samen met omwonenden de definitieve ligging en omzoming van het zonnepark 
bepaald. Tijdens de avonden en gesprekken hebben de (direct) omwonenden meegedacht 
en -gepraat over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark. Daarbij is ook het 
amendement van de Raad van juni 2019 meegenomen en aangepast in het plan. Verslagen van de 
avonden zijn naar de aanwezigen en niet-aanwezigen verstuurd. De communicatie met de omgeving 
en de wijzigingen die op basis van feedback uit de buurt zijn aangebracht op onze plannen zijn te 
lezen in het communicatierapport. 

 
De participatieladder van financiële deelname 
 

• Mede-eigenaarschap 
TPSolar staat open voor een evenwichtige eigendomsverdeling waarbij gestreefd wordt naar 50% 
lokaal eigendom (burgers en bedrijven), zoals omschreven in het Klimaatakkoord en in het verslag 
van de inloopbijeenkomst van 11-12-2019. Dit betekent een gedeeld eigendom en hierbij gaat het 
expliciet om samen en gelijkwaardig optrekken. Daarbij deelt de lokale eigenaar in dezelfde risico’s 
en aanloopkosten als TPSolar, die het park ontwikkelt en exploiteert. Investeren in een zonnepark is 
ondernemerschap. Dat vergt ook vooraf mee-investeren en risico lopen. Het gaat hierbij om een 
risicodragende investering van de inwoners en bedrijven. Uit de bewonersavonden bleek dat men 
niet van deze mogelijkheid gebruik wilde maken. 

• Mee-investeren  
Mocht blijken dat mede-eigenaarschap niet haalbaar is, dan biedt TPSolar mee-investeren aan als 
vorm van financiële participatie. TPSolar richt hiertoe een samenwerking in met 
www.zonnepanelendelen.nl of een soortgelijk platform, waarbij inwoners van de Marshoek en 
Herfte met voorrang via hen kunnen investeren in Zonnepark Hooiweg en daar een naar 
verwachting rendement van 4% op krijgen. Na de omwonenden krijgen de inwoners van Dalfsen 
voorrang om financieel te participeren. Kortom, de inwoners kunnen via het ZonnepanelenDelen-
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platform investeren in ZonneDelen van dit zonnepark. Ze krijgen hierbij jaarlijks een rendement 
uitgekeerd op basis van de stroomproductie van het zonnepark. Gedurende de looptijd van het 
zonnepark krijgen de inwoners de eigen investering weer terug plus het rendement, net zoals bij een 
obligatieregeling. De looptijd van de obligatie is 15 jaar, dit is gelijk aan de looptijd van de SDE+ 
subsidie en de bankfinanciering. Hierdoor hebben de deelnemers de hoogste zekerheid. 

 
• Mee-profiteren 

Daarnaast biedt TPSolar 4 verschillende manieren waarop de omgeving kan mee-profiteren: 

Omwonendenregeling (Gratis stroom voor 1 jaar) 
TPSolar biedt alle direct omwonenden binnen 1 km van de hoeken van het zonnepark een eenmalige 
tegemoetkoming van 770 euro op hun energierekening. Dit staat gelijk aan 3.500 kWh elektriciteit 
(het stroomverbruik van een gemiddeld gezin in Nederland) tegen de op dit moment geldende 
gemiddelde elektriciteitsprijs (22 cent per kWh). Naar aanleiding van vragen van omwonenden 
tijdens de inloopavonden is besloten dat dit aanbod ook geldt voor woningen die al energieneutraal 
zijn. In totaal kunnen 32 huishoudens rondom het zonnepark van deze tegemoetkoming gebruik 
maken. Zij ontvangen van ons tijdens de bouw van het zonnepark een persoonlijke brief met een 
aanmeldformulier.  
 
Alternatief voor Omgevingsfonds: Financiële tegemoetkoming voor zonnepanelen op daken 
TPSolar wil graag helpen bij het plaatsen van meer zonnepanelen op daken. Huishoudens die tussen 
1 januari 2019 en de opleverdatum van het zonnepark panelen op hun eigen dak laten leggen, 
ontvangen daarom van ons een eenmalige bijdrage van 1.500 euro. Wij reserveren hiervoor een 
budget van 10.500 euro, waarmee 7 dakopstellingen gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden 
kunnen door een lokale installateur naar keuze panelen laten installeren, of hebben dat al gedaan 
tijdens de actieperiode, en krijgen van ons op vertoon van de factuur de bijdrage op hun rekening 
gestort. Indien er meer dan 7 deelnemers zijn, zal het bedrag naar rato verdeeld worden. Dit aanbod 
geldt eerst voor de 32 huishoudens binnen een straal van 1 km van de hoeken van het zonnepark. 
Mocht er na afloop van de actieperiode nog geld over zijn, dan zal TPSolar in goed overleg met een 
lokale energiecoöperatie (bij voorkeur met Marshoek Stroomt) bepalen waar dit bedrag een bijdrage 
kan leveren.  

Lokale werkgelegenheid 
TPSolar inventariseert lokale partijen en initiatieven die zouden kunnen bijdragen aan bouw, beheer 
en/of onderhoud van het park, en betrekt deze door hen mee te laten dingen in offerteaanvragen 
en/of opdracht te geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Hierbij kan gedacht 
worden aan grondwerkzaamheden en wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, 
schoonmaak bouwplaats, groeninrichting, etc. Een lokale partij zal bij een gelijke kwalitatieve en 
economische aanbieding altijd de voorkeur hebben. De initiatiefnemer identificeert daarbij ook 
werkzaamheden (eenmalig en/of structureel) die geschikt zijn voor de inzet van mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt en zoekt naar concrete inzetmogelijkheden. 

Lokaal stroom afnemen (en delen) 
TPSolar gaat ook voor dit project samenwerken met een energiemaatschappij, die een platform 
biedt waarop Dalfsenaren stroom kunnen betrekken van lokale producenten zoals het zonnepark, 
maar ook van buurtgenoten. Mensen die zelf zonnepanelen hebben kunnen namelijk de stroom die 
ze zelf niet gebruiken leveren aan mensen uit de eigen buurt, tegen een extra vergoeding bovenop 
de stroomprijs. Op die manier ontstaat een lokale energiecommunity, waarbij niet alleen de stroom 
van het zonnepark lokaal kan worden gebruikt, maar waarbij particulieren financieel worden 
gestimuleerd (extra) panelen op hun dak te leggen. 


