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Energiecoöperatie Haaksbergen
www.energiecoöperatiehaaksbergen.nl

• een initiatief van Haaksbergse ondernemers en inwoners. 

• i.s.m. Gemeente Haaksbergen, Provincie Overijssel, Waardemakers en N.M.O.



Opgericht onder grote publieke belangstelling door 
Gedeputeerde Tijs de Bree, op 17 oktober 2019.



Over Energiecoöperatie 
Haaksbergen

Opgericht op 17 oktober 2019

Voor en door Haaksbergenaren

Doelstelling: de Coöperatie heeft als doel bij te dragen aan 
de energietransitie van Haaksbergen, zodat Haaksbergen in 
of voor 2050 energieneutraal is



Over Energiecoöperatie 
Haaksbergen

Vanaf eind 2019 betrokken geweest bij de ontwikkeling 

van vijf zonneparken

Doel van de betrokkenheid: zorgen voor 50% 
eigenaarschap

Uiteindelijk met vier zonneparken meegedaan aan de 
“tender” van de gemeente Haaksbergen

Twee zonneparken samen met Pure Energie 

Een zonnepark samen met TPSolar

Een zonnepark samen met Solarfields



Tijdlijn proces zonneparken



Tijdlijn proces zonneparken

Openstelling 

tender 

zonnevelden

Uitslag tender SDE ++ 

beschikking 

ontvangen 

25 maart 

2022



Over Pure Energie

Sinds 1995 Nederlandse energiemarkt verduurzamen

Twents bedrijf, noaberschap

Ontwikkelen en leveren duurzame energie

Visie: wij geloven in schone energie voor iedereen

Samen als kernwaarde



Plangebied: 13,7 hectare
Verwachte jaarlijkse opbrengst: 13,9 miljoen kWh 





Plangebied: 5,7 hectare
Verwachte jaarlijkse opbrengst: 5,7 miljoen kWh 





Samen met de omgeving

Bezoek directe omwonenden

Informatieavond(en)

Werkgroep

Landschappelijke inpassing en inrichtingsschets

Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen

Omgevingsfonds



Proces

Zo vroeg mogelijk in het proces informeren en betrekken

Ook als er nog geen beleid vastgesteld is



Lessons Learned Pure Energie

Elke locatie vraagt maatwerk

Lokale kennis is noodzakelijk

Wees transparant 

Wees eerlijk over mogelijkheden en onmogelijkheden

Doorlopend proces

Vroegtijdig informeren omgeving



Lessons Learned ECH: 
wat werkt niet?

In korte tijd proberen plannen te presenteren

Zonder serieuze inbreng van inwoners plannen proberen 
te realiseren

Door middel van alleen mooie plaatjes snel het proces te 
doorlopen



Lessons Learned ECH: 
wat werkt wel?

Begin in een vroegtijdig stadium

Het is een doorlopend proces dat veel tijd en aandacht vraagt

Start met keukentafelgesprekken over een idee, nog geen plan

Idee verder vormgeven in bijeenkomsten

Vorm een werkgroep inrichting en een werkgroep besteding 
omgevingsfonds

Goede verslaglegging snel na alle bijeenkomsten

Per project een website opzetten, waar ook alle goedgekeurde 
verslagen openbaar te vinden zijn

Neem de tijd, zorg dat betrokkenen zich serieus genomen 
voelen


