
Geachte raadsleden en leden stuurgroep RES West Brabant, 
  
Bedankt voor de mogelijkheid om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de RES West 
Brabant. Namens duurzaam energiebedrijf Pure Energie ben ik aanwezig geweest bij één van 
de werkateliers die hebben bijgedragen aan de contourennotitie RES West Brabant. Ook 
mochten wij een bijdrage leveren aan één van de Energiesafari’s met een werkbezoek aan 
ons Windpark Oud-Dintel. Onze complimenten voor uw openheid en inzet om inwoners en 
ondernemers te betrekken bij dit proces. De contourennotitie RES West Brabant is één van 
de stappen op weg naar de RES 1.0. In de komende maanden werkt u aan de concept-RES. 
Pure Energie werkt 25 jaar aan windenergie en 17 jaar aan zonne-energie. Vanuit deze 
ervaring willen wij u onderstaande punten meegeven. 
  
Zon op dak: de lat ligt hoog 

U heeft een stevige doelstelling voor grootschalige opwek in de bebouwde omgeving. Met 
circa 475 hectare aan zon op dak is de doelstelling ambitieus, en dat is goed. In de praktijk 
zijn er veel uitdagingen bij het leggen van zon op dak. Hierbij komen we veel en diverse 
uitdagingen tegen, zoals dakconstructies, verzekeringen en andere uitdagingen. Deze 
uitdagingen zijn divers én verschillend per dak. Hierdoor is grootschalig, en snel, meters 
maken lastig. De kans dat deze opgave op tijd ingevuld kan worden is niet erg groot. Door 
meer balans aan te brengen tussen de soorten opwek (zon op dak, zon op land en wind op 
land) kunt u dit risico verkleinen en behaalt u uw doelen sneller. 
  
Laat inwoners meeprofiteren van de energietransitie: lokaal eigenaarschap en 
omgevingsfonds 

Lokaal eigenaarschap 

Door lokaal eigenaarschap worden de lusten van grootschalige energieprojecten in de 
omgeving gedeeld. Pure Energie streeft naar gelijkwaardige samenwerkingen met lokale 
energiecoöperaties. Het lukt ons om een significant deel van de opbrengsten lokaal te laten 
landen. Door lokaal eigenaarschap krijgen energiecoöperaties financiële en personele 
slagkracht. Daarmee kunnen ze een versnelling van de energietransitie op gang brengen. In 
een groot deel van uw regio worden echter geen wind- en zonneparken toegestaan. Dat is 
voor inwoners die aan de slag willen met de energietransitie een gemiste kans. Borg lokaal 
eigenaarschap in uw lokale beleid en geef uw inwoners letterlijk de ruimte voor wind- en 
zonneparken. 
 

Omgevingsfonds 

Naast de mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap stelt Pure Energie jaarlijks – voor de duur 
van 15 jaar - een deel van de inkomsten van wind- en zonneparken beschikbaar aan de 
omgeving. Hierdoor hebben omwonenden financieel voordeel van wind- en zonneparken 
zonder dat zij geld hoeven te investeren en zonder dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling, realisatie en beheer van wind- en zonneparken.  In de regel is dit 0,50 euro per 
opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De totale hoogte van het bedrag is afhankelijk de 
hoeveel energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stellen we beschikbaar via een 
omgevingsfonds. Wat de omgeving van wind- en zonneparken hier mee wil doen, bepaalt de 
omgeving grotendeels zelf. Het omgevingsfonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden als 
vliegwiel voor nieuwe duurzame initiatieven. Denk aan (deelname aan) een nieuw wind- of 
zonnepark, een postcoderoos-project voor zonnepanelen of een isolatieprogramma voor 

https://pure-energie.nl/
https://pure-energie.nl/energiebronnen/windpark-oud-dintel-heiningen/


omwonenden. Maar het kan ook ingezet worden voor de versterking van de sociaal 
maatschappelijk omgeving. Denk aan de vernieuwing van een buurthuis of het organiseren 
van sociale activiteiten.  
  
Voorbereiden op tegenslag én de toekomst 

In de contourennotitie neemt u een overprogrammering op tot 2030. Dat is een goed idee. 
In absolute aantallen lijkt 0,3 TWh veel. Duurzame energieprojecten kennen echter een 
onzekere, en zeer wisselende, doorlooptijd. Om uw doelen te behalen zou een fors grotere 
overprogrammering daarom gepast zijn. In het slechtste geval behaalt u het einddoel, CO2-
neutraal in 2050, sneller. 
  
Graag geven wij toelichting op onze bijdrage. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
deze mail óf verder willen sparren over de energietransitie dan kunt u mij bereiken via 
s.hellegers@pure-energie.nl / 06-51264739. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

Stan Hellegers 
Locatieontwikkelaar Duurzame Energie 
 

T  +31 53 434 1200 

 

M  +31 651264739 

 

E  s.hellegers@pure-energie.nl 

  

Pure Energie 
Hengelosestraat 585 
Postbus 3141, 7500 DC Enschede 

 

Door de Consumentenbond uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.  
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