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 Terugblik mei.

6 mei zijn we met de 
(aspirant)leden bij elkaar 
samengekomen. Het bestuur 

aart 

Tijdens een officieel 
persmoment op 9 maart heeft 
het college van burgemeester 
en wethouders gemeld dat zij 
Veluwe-Energie een 
startsubsidie heeft toegekend. 
De ondertekening van de 
overeenkomst heeft in dat 
persuur plaatsgevonden (foto).
De volgende dag heeft bij de 
notaris de ondertekening van de 
statuten plaatsgevonden 
waarmee de coöperatie formeel 
is opgericht.

april 

Bij het tienjarig bestaan van de 
werkgroep Duurzaamheid van 
het Natuur- en MilieuPlatform 
Ermelo heeft de eerste officiële 
presentatie van Veluwe-Energie 
plaatsgevonden. Daar konden 
de aanwezigen zich ook als lid 
inschrijven. Een paar mensen 
hebben dat ter plaatse dan ook 
gedaan.

heeft de nodige informatie 
gegeven over onder andere hoe 
de PostCodeRoos-regeling 
(PCR) werkt en op welke wijze 
men kan deelnemen in een 
project. Daarna ontstond aan de 
hand van een aantal door het 
bestuur voorgelegde stellingen 
en vragen een geanimeerde 
discussie. Een aantal van de 
aanwezigen heeft zich 
aangemeld om mee te helpen 
bij het verder op- en uitbouwen 
van Veluwe-Energie en om 
hand- en spandiensten te 
verrichten. Zij zullen door het 
bestuurslid dat trekker is van 
het betreffende onderdeel 
worden benaderd hoe de door 
hen aangegeven inzet kan 
worden ingevuld.

Er was een mevrouw die zich 
via het formulier gemeld heeft 
voor PR-activiteiten. Helaas 
heeft zij vergeten haar naam op 
het formulier in te vullen. Wil zij 
zich nogmaals melden via 

?

8 mei organiseerde de 
gemeente een avond over 
Grootschalige duurzame 
energie opwekking. Daar mocht 
Veluwe-Energie een pitch geven 

riet@veluwe-energie.nl

over hoe zij in dit onderwerp 
staat. In de pauze en na afloop 
hebben wij de nodige informatie 
verstrekt en ook enkele nieuwe 
leden mogen inschrijven.
De gemeente heeft twee 
vervolgavonden georganiseerd.

Info-avonden 22 en 29 mei

Op de vervolgavonden op 22 en 
29 mei hebben we als Veluwe-
Energie actief meegedaan aan 
de gesprekken over bouwen 
van grootschalige duurzame 
energie-installaties in Ermelo. 
Na de introductie op 8 mei 
moesten we op 22 mei echt zelf 
aan de slag. Om als gemeente 
Ermelo energieneutraal te zijn in 
2030 is het nodig om veel aan 
besparing te doen en veel 
energie op te wekken op onze 
daken. Op de derde avond van 
29 mei had het adviesbureau de 
ruwe schetsen omgezet in 
mogelijke projecten. We zijn 
heel positief over de goede en 
constructieve manier waarop er 
werd nagedacht over deze 
lastige opgave. Met Veluwe-
Energie kunnen we als 
inwoners van Ermelo een 
serieuze gesprekspartner zijn. 
Zie ook het verslag van de 
gemeente:
www.ermelo.nl/projecten/duurza
am-
nieuws_42479/item/bijeenkomst
-duurzame-energie-goed-
bezocht_38656.html
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 Huis & Tuin Event

13 mei vond het Huis&Tuin 
Event plaats op het Weitje. 
Veluwe Duurzaam organiseerde 
daar een Duurzaamheidsmarkt. 
Mede dankzij het mooie weer 
waren er veel bezoekers, zowel 
uit Ermelo als ook 
recreatiegasten. Veel mensen 
toonden belangstelling voor de 
mogelijkheden die Veluwe-
Energie kan bieden. De hele 
dag zijn wij dan ook druk in de 
weer geweest om zoveel 
mogelijk te vertellen over ons en 
hoe de PCR werkt. Ook nuttig 
voor geïnteresseerden van 
buiten Ermelo die nu 
enthousiast geworden in Ermelo 
in hun woonplaats op zoek gaan 
naar een soortgelijk initiatief.

Nieuwe penningmeester

Wij zijn blij dat Ton Hardeman 
de taak van penningmeester in 
het bestuur op zich heeft 
genomen. Hij neemt die taak 
van Nico over die zich nu (nog) 
meer met projecten bezig gaat 
houden. Daarnaast gaat Ton 
ook de organisatie van Veluwe-
Energie verder vormgeven met 
de aanwezigen die zich op 6 
mei voor deze klus hebben 
gemeld.

Ton heeft zijn werkzame leven 
de nodige financiële ervaring 
opgedaan bij een grote 
landelijke bank in diverse 
managementfuncties. Sinds hij 
in Ermelo woont, is hij actief als 
penningmeester van OPA en in 
de Zendingskerk.

Vooruitblik

In juni verwachten wij dat het 
schoolbestuur van de Stichting 
VPCO een besluit neemt om 
zonnepanelen op daken van 
haar scholen te plaatsen. Er zijn 
samen met de gemeente en ons 
enkele opties hiervoor 
uitgewerkt. Een daarvan is dat 
Veluwe-Energie de 
zonnepanelen gaat plaatsen. 
De school neemt dan samen 
met ouders en (eventueel leden 
van Veluwe-Energie) deel in dit 
PCR project. Of de school 
plaatst zelf en Veluwe-Energie 
benut de rest van het dak en 
biedt die aan via de PCR.
Wim en Nico zijn ook met 
andere potentiele projecten 
bezig. Wij hopen daar deze 
zomer met een voorstel naar 
onze leden te kunnen komen 
om deel te nemen.

Kennis-opbouw

Als bestuur hebben wij de 
mogelijkheid gekregen om deel 
te nemen aan een nieuwe 
cursus. Deze wordt gegeven in 
's-Hertogenbosch. We hebben 
inmiddels 2 lange avonden 
training ontvangen over post-
coderoos projecten. De laatste 
avond is na de zomer. We 
hebben veel ervaring kunnen 
delen met collega-coöperaties. 

Weetje:

Grootste zonnepark

De titel van ‘grootste zonnepark 
ter wereld’ werd in de afgelopen 
jaren aan verschillende 
zonneparken toegewezen. In 
2014 was de Topaz Solar Farm 
in Californië de grootste met 
550 megawatt. In 2015 nam het 
zonnepark Solar Star in 
Californië het stokje over: 579 
megawatt. In 2016 had het 
Kamuthi Solar Power Project in 
India de eer om zichzelf de 
grootste te noemen, met een 
capaciteit van 648 megawatt.

Longyangxia Dam Solar Park in 
China (foto) is sinds februari 
2017 de grootste. Met een 
capaciteit van 850 megawatt en 
een oppervlakte van 27 
vierkante kilometer laat het 
indrukwekkende zonnepark de 
competitie ver achter zich. Het 
zonnepark zou momenteel 
beschikken over meer dan 4 
miljoen zonnepanelen.
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