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Goed Veur Mekare wordt gesteund door: 

GOED VEUR MEKARE is een coöperatie die is opgericht 

door een groep vrijwilligers uit de gemeente Olst-Wijhe. 

Wij willen werk maken van een duurzame ontwikkeling 

in onze gemeente. Eén van de speerpunten is opwekking 

van energie uit zon en wind. Waarom? Omdat we een 

goede toekomst voor onszelf en onze kinderen willen. 

Dat wilt u toch zeker ook? U kunt meedoen door lid te 

worden van GOED VEUR MEKARE, dan gaan we samen 

aan de slag voor een duurzame toekomst. 

Samen aan de slag 

Samen met de 300 leden zijn we de afgelopen periode aan het 

werk gegaan om waar te maken wat we hebben beloofd. We 

hebben concreet zicht op de realisatie van Zonnepark Noord-

manshoek en oriënteren ons op nieuwe projecten voor de op-

wekking van duurzame energie. Het wordt dan ook mogelijk om 

duurzame energie van Goed Veur Mekare af te nemen tegen 

een aantrekkelijk tarief. Binnenkort zal onze vernieuwde websi-

te verschijnen met daarin een rubriek voor vragen en antwoor-

den op het gebied van duurzame energie. Goed Veur Mekare 

werkt aan de oprichting van een Duurzaamheidsfonds: Vanuit 

dit fonds besteden we de winst van het zonnepark die te zijner 

tijd beschikbaar komt aan nieuwe duurzame ontwikkelingen. 

Onze gemeente en de Regionale Energie-

strategie West-Overijssel (RES) 
Inmiddels buigt de gemeenteraad zich over de Ruimtelijke 

Visie Duurzame Energie, waarin het beleid voor zonnepar-

ken en grootschalige windenergie binnen Olst-Wijhe wordt 

vastgelegd. Tegelijk wordt op regionaal niveau gewerkt aan 

de Regionale Energie Strategie (RES) waarin gemeentes en 

andere partijen in West Overijssel vastleggen hoe de duurza-

me energieopgave voor de regio moet worden ingevuld. De 

berichten in de media suggereren dat het gemeentebestuur 

denkt dat windturbines op ‘betere’ locaties in West-

Overijssel kunnen komen. Daarom wordt in de energievisie 

helemaal ingezet op zonne-energie, en neemt men nog geen 

besluit over wind, hoewel er wel mogelijk geschikte gebie-

den in Olst-Wijhe zijn geïnventariseerd.  

 

Er is tijdens de discussie over duurzame energie in Olst-

Wijhe door een aantal groepen flink geprotesteerd tegen 

windturbines. Maar ook het inzetten op zonne-energie op 

daken en ‘in de wei’ ondervindt veel weerstand en beperkin-

gen. Eigenaren van grotere bedrijfshallen zien weinig rende-

ment en heel veel belemmeringen en doen tot dusver am-

per mee. Ook veel particulieren zijn nog niet zover om te 

investeren in zonnepanelen op het dak. Dit schiet dus hele-

maal niet op. De ontwikkeling van zonneparken in agrarisch 

gebied loopt aan tegen bezwaren en de hoge eisen die het 

provinciebestuur stelt aan dubbelgebruik van de grond en 

Verduurzamen bestaande 

woningen 
Bij het werken aan het Zonneparken 
Noormanshoek en het nadenken over 
windenergie horen wij heel vaak: “Leg nu 
eerst maar eens de daken in de gemeente 
Olst-Wijhe vol met zonnepanelen”. Zon-
op-dak vinden wij inderdaad heel nastre-
venswaardig. Volgens een inventarisatie 
naar woning- en bedrijfsdaken kan zon-op
-dak in de gemeente Olst-Wijhe leiden tot 
een opbrengst van 40 GWh per jaar. Dat is 
40 miljoen kWh/jaar, dus elektriciteit voor 
ongeveer 13.000  huishoudens. 
Daarom willen wij onze leden daar heel 

graag bij gaan helpen. Een eerste oriënta-

tie op dit onderwerp heeft al duidelijk 

gemaakt dat er zowel voor huur- als koop-

woningen heel interessante mogelijkhe-

den bestaan. Zowel de woningcorporatie 

Salland Wonen als veel Energiebedrijven 

hebben heel aantrekkelijke aanbiedingen. 

Wij willen onze leden heel graag gaan 

helpen om daar hun weg in te vinden en 

de goede keuzes te maken. 

Het zonnepark vanuit de lucht. Onderaan ligt 
Stegeman, rechts het spoor (stippellijn), links   
de IJsseldijk. 

landschappelijke inpassing, waardoor het zeer lastig wordt. 

Bovendien ondervinden ook Zonneparken vaak veel weer-

stand van inwoners. Dat betekent dat inzetten op alleen zon-

ne-energie het risico meebrengt dat de doelstelling voor 

2030 niet wordt gehaald. Goed Veur Mekare wil een versnel-

ling en parallel aan initiatieven voor zon ook werken aan een 

windproject om de kans te vergroten om de doelstelling te 

halen. En als we daarmee de doelen zouden overschrijden is 

dat helemaal niet erg, want na 2030 volgt nog een grote op-

gave. Het helpen oplossen van de klimaatcrisis is gediend 

met daadkracht en werkt niet als men alsmaar denkt aan 

uitstel. Daarvoor is de klimaatcrisis VEEL EN VEEL te ernstig. 

Goed Veur Mekare is als lid van de werkgroep die is ontstaan 

uit lokale energie initiatieven ook betrokken bij de ontwikke-

ling van de RES. Deze werkgroep zet in op een deugdelijke 

RES, met een stevig verankerd participatiemodel. Dit bete-

kent onder meer lokaal eigendom van 50 % van de pro-

jecten. De intussen verschenen concept-RES biedt theore-

tisch gezien kansen om dit voor elkaar te krijgen. Maar daar-

na komt het aan op realisatie van de plannen. De hiervoor 

genoemde discutabele keuzes van het gemeentebestuur met 

betrekking tot windturbines en de genoemde beperkingen 

en knelpunten voor zonne-energie dragen op zijn zachtst 

gezegd niet bij aan een vlotte ontwikkeling en realisatie van 

projecten vóór 2030. En dat is wel keihard nodig om klimaat-

verandering en de ingrijpende gevolgen daarvan zoveel mo-

gelijk te beperken. 

Zonnepark Noordmanshoek   
We zijn goed op weg naar de reailisatie van Zonnepark 

Noordmanshoek. Het park zal 7,5 miljoen kWh elektriciteit 

per jaar gaan leveren, goed voor ca. 2.500 huishoudens. 

Goed Veur Mekare wordt 100%-eigenaar van het zonne-

park.   

In augustus 2019 ontvingen we de omgevingsvergunning 

van de gemeente. Omdat geen beroep werd ingesteld 

door omwonenden, beschikken wij nu over een onherroe-

pelijke vergunning. Daarna konden we najaar 2019 de SDE-

subsidie aanvragen. Eind 2019 ontvingen we de subsidie-

beschikking van het Ministerie van Economische Zaken. 

Vergunning en SDE-subsidie zijn essentiële voorwaarden 

om een zonnepark te ontwikkelen. Een derde belangrijke 

stap is de aansluiting van het park op het net van Enexis. 

Naar verwachting zullen wij geen problemen krijgen met 

het bekende ‘congestieprobleem’ op het elektriciteitsnet 

waarover veel is gepubliceerd. We verwachten dat we nog 

in juni kunnen starten met het voorbereiden van de aan-

besteding van het park. Medio 2021 zal het park dan 

stroom gaan produceren 


