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Zonnepark Noordmanshoek levert stroom! 

Op vrijdag 11 maart is het zonnepark aangesloten op het net, en in de week 

daarna is stap voor stap de elektronica gechecked. Intussen levert de hele 

installatie stroom, en hadden we een geweldige start met een paar zonnige 

weken. De duurzame energie die nu geleverd wordt helpt weer een beetje om 

het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. 

Later in het voorjaar, naar verwachting op zaterdag 21 mei, willen we op een 

feestelijke manier aandacht geven aan de voltooiing van het zonnepark. 

Daarover volgt nog informatie. 

Nu de oplevering van het park nadert heeft het bestuur, zoals op de laatste 

ledenvergadering al aangekondigd, besloten om Ronald Boerkamp te 

benoemen als directeur van Zonnepark Noordmanshoek B.V. Hij is hiermee 

verantwoordelijk voor dagelijks bestuur en exploitatie van het zonnepark, en 

legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie. 

 

 

Goed Veur Mekare wil het bestuur versterken 

Wellicht heb je er al berichten over in de pers gelezen: Met de voltooiing van 

Zonnepark Noordmanshoek, de komst van twee SCE projecten (zie hieronder) 



 

en mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van nog enkele zonneparken in 

Olst-Wijhe willen we dringend het bestuur versterken.  

Vind jij het net als wij belangrijk om de energietransitie lokaal vorm te geven en 

te versterken? En om de verdiensten van duurzame energie projecten zo veel 

mogelijk te behouden voor de regio? Lijkt het je wat om lid te worden van ons 

bestuur en hier aan mee te werken? Enthousiasme voor de energietransitie en 

de koers van de coöperatie is het belangrijkst; een achtergrond in vakgebieden 

als communicatie, fiscaal, juridisch en investment management zou ons enorm 

helpen.  

Lees het hele bericht. 

 

 

Binnenkort: voorinschrijving voor SCE projecten 

Noordmanshoek en Overkamp 

Bij Zonnepark Noordmanshoek en bij het door Stichting IJssellandschap 

ontwikkelde zonnepark Overkamp (zuidelijk van Olst) is nog wat ruimte 

beschikbaar waar een SCE project (opvolger van het vroegere postcoderoos 

project) gerealiseerd kan worden. In een SCE project kunnen deelnemers 

investeren in het project en meedelen in de opbrengst ervan. Door de regels 

van de SCE moeten er veel investeerders deelnemen die een (relatief) beperkt 

bedrag (waarschijnlijk € 500,-) kunnen investeren. Goed Veur Mekare heeft 

voor beide lokaties een SCE subsidie toegekend gekregen. Binnenkort zal de 

voorinschrijving voor belangstellenden geopend worden. Leden van Goed Veur 

Mekare ontvangen hierover via email bericht. 

    

 

https://goedveurmekare.us17.list-manage.com/track/click?u=9c7a80d0c9c4f7e48d0ae920e&id=60c6962c7f&e=deaa490736
https://goedveurmekare.us17.list-manage.com/track/click?u=9c7a80d0c9c4f7e48d0ae920e&id=dd888aab76&e=deaa490736

