
Participatiemogelijkheden 

MEDE-EIGENAARSCHAP of MEE-INVESTEREN (financiële participatie) 

Gemeente Apeldoorn en TPSolar streven naar minimaal 50% financiële lokale deelname. Bij 
financiële participatie zijn verschillende opties en combinaties van deze opties denkbaar. In de 
praktijk hangt het uiteindelijk behaalde niveau van participatie onder andere af van de 
bereidheid en financiële reikwijdte van omwonenden om hieraan deel te nemen. TPSolar vindt 
mede-eigenaarschap bij omwonenden belangrijk. Dit is een duurzame investering, maar houdt 
echter ook in dat het een risicodragende investering is. Het gaat dan om middels aandelen te 
investeren in de project B.V. (dit kan desgewenst in samenwerking met de lokale Duurzame 
Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) worden vormgegeven). 

Indien omwonenden geen risico willen lopen wijzen wij hen ook graag op de optie om na de 
bouw van het project mee te investeren via een platform. Hierdoor kunnen inwoners van de 
Beekbergsebroek en regio met voorrang via hen investeren in Zonnepark De Groene Wig en hier 
een (nader vast te stellen) rendement op krijgen (deze constructie is vergelijkbaar met een 
obligatieregeling). De lokale participatie mogelijkheid wordt in werking gesteld nadat het 
zonnepark is opgeleverd en aangesloten op het net. Op deze manier lopen inwoners van de 
Beekbergsebroek en regio geen bouwrisico. 

MEE-PROFITEREN 

TPSolar is in gesprek met energiecoöperatie deA om samen met hen te kijken wat mogelijk en 
wenselijk is. Via de lokale energiecoöperatie kunnen wij als onderdeel van het project Zonnepark 
De Groene Wig mogelijk een postcoderoos opzetten. Op deze manier bakent TPSolar een deel 
van Zonnepark De Groene Wig af en zorgt dat het een eigen EAN, aansluiting, meter en hekwerk 
krijgt, zodat de energiecoöperatie dit als een postcoderoosproject kan inzetten. Hiermee 
profiteert de energiecoöperatie van de lagere bouwkosten, omdat het stuk postcoderoos 
meegaat in de bouw van het totale zonnepark. De energiecoöperatie zal de zonne-energie uit 
het postcoderoosproject verkopen aan haar leden binnen Apeldoorn. 

MEE-DOEN: Lokaal stroom afnemen 

Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energietransitie is dat stroom lokaal wordt 
opgewekt en afgenomen (of gedeeld). TPSolar wil daarom ook voor dit project gaan 
samenwerken met bijvoorbeeld een energiemaatschappij zoals Vandebron. Deze 
energiemaatschappij biedt een platform aan waarop u als omwonende stroom kunt afnemen 
van lokale producenten zoals het zonnepark. De energiemaatschappij zal samen met TPSolar de 
inwoners in de Beekbergsebroek en regio informeren over het afnemen van groene stroom van 
het zonnepark. Ook zal TPSolar de gemeente Apeldoorn betrekken bij dit proces. 

MEE-VORMGEVEN: Burgerparticipatie 

Samen met omwonenden wil TPSolar graag komen tot een gedragen plan. De omwonenden 
kunnen daarom meedenken/praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het 
zonnepark. 

 



MEE-STIMULEREN: Zon-op-dak 

TPSolar wil de omwonenden die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen op het dak van hun woning 
financieel tegemoet komen. De zonnepanelen op de daken van omwonenden die woonachtig 
zijn in een straal van 500 meter van het plangebied kunnen zonnepanelen aankopen tegen een 
gereduceerd tarief. Bij voorkeur in samenwerking met een lokale installateur. 

MEE-DEELNEMEN: Lokale partijen, initiatieven, werkgelegenheid 

TPSolar inventariseert welke lokale partijen en initiatieven zouden kunnen bijdragen aan de 
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. TPSolar 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. Expliciete 
voorkeur heeft een combinatie van het bovenstaande. 

Heeft u interesse in één of meerdere van deze participatiemogelijkheden of heeft u hier nog 
vragen over? Neem dan contact met ons op. 

 

 


