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Inzake : Besluitvorming opstellen projectplan voor Solarparking Nieuwland 

 
A. Achtergrond 
 
Al gedurende een aantal jaren is nagegaan of het mogelijk is een solarparking te realiseren op de 
parkeerplaats bij sportcomplex Nieuwland. Uit een globaal vooronderzoek blijkt, dat een solarpar-
king op die plek stroom kan opwekken voor circa 150 huishoudens. 
 
De locatie kent een aantal complicerende (en daarmee kostenverhogende) elementen zoals:  

• De locatie moet als parkeerplaats bruikbaar blijven. Daarom is het noodzakelijk om de zonnepa-
nelen op poten te plaatsen.  

• De veiligheid van de omgeving en de solarparking moeten worden gegarandeerd. Voorkomen 
moet worden dat de parking gebruikt wordt door hangjongeren en drugdeals. Ook de bewoners 
moeten zich niet onveilig voelen met de solarparking. 

 
Al met al is dit niet een standaardproject. Ook zijn bij het project veel partijen betrokken. Bij de ont-
wikkeling moet rekening worden gehouden met wensen en eisen van de bewoners, de gemeente 
Rheden (eigenaar van de grond), Liander en Tennet (netwerkcapaciteit), cv D-W als eigenaar van 
de solarparking, een bank voor de financiering, begeleiding bij de realisatie van het project  en niet 
te vergeten de afnemers. 
 
Naar al deze aspecten is vanaf 2021 gekeken. De uitkomsten van diverse analyses leiden tot de 
voorlopige conclusie dat Solarpark Nieuwland een reële optie is. Deze optie moet naar de mening 
van het bestuur nader worden uitgewerkt. 
De recente energiecrisis versterkt de noodzaak om Dieren-West aardgas vrij te maken. Solarpar-
king Nieuwland kan daarbij een stapje zijn in de gewenste richting. 
 
De conclusie van het bestuur is dat er onvoldoende tijd en deskundigheid binnen de cv D-W aan-
wezig is. Daarom moet tot inhuur van deskundigheid worden overgegaan. 
 
B. Besluit bestuur 
 
Op grond van het voorgaande legt het bestuur de algemene ledenvergadering het volgende voor-
stel voor:  
 
Het aanstellen van een externe deskundige als projectleider die, in opdracht van het bestuur, een 
projectplan opstelt en die de uitvoering, na goedkeuring van het plan, ter hand neemt,   
Dit projectplan moet uitsluitsel geven over de technische- en bedrijfseconomische haalbaarheid 
van solarparking Het Nieuwland. 
 
De opdracht voor dit onderzoek wordt alleen verleend indien de daarmee gemoeid zijnde kosten 
worden gedekt door subsidiërende instellingen. Dit besluit leidt daardoor niet tot financiële risico’s 
voor de cv D-W. 
 
Het bestuur legt verantwoording af in de ALV of eerder als hiervoor aanleiding is. 
 
C. Besluitvorming algemene ledenvergadering 
 
Op grond van artikel 17, lid 5 van de Statuten keurt de algemene ledenvergadering voorstellen 
van het bestuur goed over werkgroepen, andere samenwerkingsvormen en projecten waar-
door D-W de verantwoordelijkheid draagt. Het bestuur vraagt de leden op grond van dit artikel 
instemming over het onder B. genoemde besluit. 
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