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Notitie d.d. 3 mei 2021        Bijlage 6 

Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : Bestuur 

Inzake : Solarparking 

 

1. Inleiding 
 
De werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) houdt zich bezig met onder meer de gevolgen van 
de energietransitie voor Dieren-West. In dat kader is nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor 
het opwekken van elektriciteit in onze wijk.  
Er heeft reeds een verkennend vooronderzoek (quick scan) plaatsgevonden. Hieruit bleek dat het 
opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen op de parkeerplaats bij het sportpark  
‘Het Nieuwland’ financierbaar is. Dit project heeft als werknaam ‘Solarparking Het Nieuwland’ ge-
kregen. 
 
Via deze notitie legt het bestuur het vervolgplan van aanpak voor, gericht op het uitwerken van een 
businesscase. Op grond van artikel 17, lid 5 van de Statuten is daarvoor goedkeuring van de ALV 
nodig, omdat D-W aanvrager en verkrijger van een ontwikkelsubsidie en daardoor de formele ver-
antwoordelijk draagt voor de uitvoering van dit traject. 
 
2. Project Solarparking 
Het idee voor een solarparking is enkele jaren geleden geboren toen we als wijk betrokken werden 
bij de herontwikkeling van het voormalig hockeyveld. Een duurzame ontwikkeling was destijds een 
voorwaarde en met de combinatie van de parkeerplaats leken er mooie kansen te liggen. Die com-
binatie is uiteindelijk vanuit gemeentewege doorbroken en de uitwerking vindt nu gescheiden 
plaats. WDDW pakt de ontwikkeling van het parkeerterrein verder op.  
Een eerste oriënterend onderzoek liet zien dat de parkeerplaats circa 125 huishoudens van stroom 
kan voorzien. Dat is een substantieel aantal en dat uitnodigt uit om de behoefte/belangstelling seri-
eus te onderzoeken in de wijk. 
 
Vooreerst is er nu een gedegen businesscase nodig om verdere beslissing te kunnen nemen. 
Naast de mate van belangstelling in de wijk en de financiële haalbaarheid, moet ook inzicht ont-
staan over de technische, organisatorische, maatschappelijke, ecologische en bestuurlijke haal-
baarheid van dit plan. Ook veiligheidsissues moeten daarbij aan de orde komen. Die zijn er en vra-
gen om een oplossing in nauwe samenspraak met de omwonenden. 
Ook de condities voor het gebruik van de parkeerplaats zullen met de gemeente Rheden (eigenaar 
van het terrein) nog moeten worden uitgewerkt. 
 
De kosten van het opstellen van een businesscase bedragen circa € 10.000 exclus ief BTW. De 
quick scan is bekostigd door Oost NL en met deze positieve uitkomst zal nu een vervolgsubsidie 
worden aangevraagd.  
Gedurende dit traject zal ook de uitvoeringsorganisatie worden uitgewerkt. Zoals de beelden nu 
zijn, wordt de D-W de exploitant/beheerder van de solarparking. Inwoners kunnen participeren op 
basis van de nieuwe subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE-regeling).  
 
3. Voorwaarden voor uitvoering project 
Het bestuur stelt de volgende voorwaarden c.q. laat de volgende punten meenemen in de verdere 

ontwikkeling van de businesscase: 

a. Het onderzoek mag op geen enkele wijze leiden tot het aangaan van verdere/vervolg verplich-

tingen anders dan de businesscase. De omvang van de subsidie is leidend voor de uiteindelijke 

ontwikkelkosten. De te ontwikkelen businesscase is de volgende mijlpaal op basis waarvan be-

sluitvorming door de ALV over eventuele vervolgstappen kan plaatsvinden. 

b. De met het onderzoek samenhangende BTW kan worden teruggevorderd door D-W.  

c. Het beheers- en exploitatie-activiteiten van de Solarparking zal moeten worden uitbesteed. 

Hiervoor heeft D-W geen eigen apparaat. Dit aspect moet onderdeel uitmaken van en uitge-

werkt worden in de businesscase.  

d. De businesscase van de Solarparking moet een kostendekkende zijn, aantoonbare belang-

stelling vanuit de wijk laten zien, rekening te houden met de wensen van de deelnemende leden 
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van D-W. Aangetoond moet worden wat de opbrengsten van dit project zijn, hoe en in welke 

omvang die toekomen aan de leden. 

 

4. Voorstel bestuur 
 

De ALV machtigt het bestuur om, in samenwerking met de werkgroep Duurzaam Dieren-West, de 
ontwikkelfase voor een businesscase in te gaan, rekening houdend met de punt 3 genoemde voor-
waarden. 
 

*** 
 


