
Werken aan duurzame projecten 
GOED VEUR MEKARE is een coöperatie die is opgericht 
door een groep vrijwilligers uit de gemeente Olst-Wijhe. 
Wij willen werk maken van een duurzame economische 
ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het opwekken van duur-
zame energie uit zon en wind, en door de inwoners van 
Olst-Wijhe te helpen energie te besparen. Maar ook door 
in onze lokale samenleving ruimte te maken voor groene 
bedrijfjes. Waarom? Omdat we een duurzame toekomst 
voor onszelf en onze kinderen willen. 

In ruim een jaar tijd zijn al 260 mensen lid geworden. Zij 
laten daarmee hun betrokkenheid zien bij een duurzame 
ontwikkeling van Olst-Wijhe.  

Nieuwe ontwikkelingen 
Goed Veur Mekare heeft grote stappen gezet op weg naar 
het Zonnepark Noordmanshoek als onderdeel van de in-
richting van een gebied aan de noordkant van Wijhe. Hier-
onder staat een uitgebreider artikel. 

Onze Werkgroep Zon (zie kader) is aan het werk om pro-
jecten met zonnepanelen verder uit te werken. Er lopen 
contacten met diverse partijen om hun ideeën te bespre-
ken en de mogelijkheden te verkennen.  

In samenwerking met Olst in Transitie wordt gewerkt aan 
de energiebesparingscampagne Op Eigen KR8, die particu-
lieren vanaf volgend jaar gaat helpen bij het verduurza-
men van hun woning en het dagelijks leven. 

Goed Veur Mekare heeft zich voorbereid op de mogelijk-
heid voor het opwekken van windenergie. Onze plannen 
kunnen nu echter nog niet in praktijk gebracht worden. 
De gemeente heeft de Energievisie namelijk nog niet ge-
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Zonnepark Noordmanshoek 
Het zonnepark is volop in ontwikkeling en vraagt op dit 
moment veel aandacht van bestuur en adviseurs van 
Goed Veur Mekare. Afhankelijk van de technische invul-
ling neemt het maximaal 6,5 ha grond van Noormanshoek 
in beslag. Voor deze grootte zal een vergunningsaanvraag 
bij de gemeente worden ingediend. Over mogelijke sa-
menwerking met stroom-grootverbruiker Stegeman wor-
den nog gesprekken gevoerd. Het park vraagt een investe-
ring van € 6,5 miljoen, waarover met de bank afspraken 
gemaakt moeten worden. Deze doet mee op voorwaarde 
dat er minimaal 10% ‘eigen vermogen’ beschikbaar is. Dat 
betekent dat participerende leden €650.000,- moeten 
gaan inbrengen. Als dat lukt en ook de omgevingsvergun-
ning door de gemeente is verleend, kunnen wij de SDE+ 
subsidie bij de rijksoverheid aanvragen. Hopelijk kunnen 
wij zo in 2020 eigenaar worden van het park en de 
opbrengsten geheel ten goede laten komen aan de leden 
en inwoners van Olst-Wijhe. Voor het park zal een BV 
worden opgericht die gaat zorgen voor de exploitatie. Be-
gin 2019 starten we met de werving van investeerders.  

Projecten en rente 

In het afgelopen jaar is ons vaak de vraag voorgelegd 
“hoeveel rente krijg ik als ik investeer”? Deze vraag kun-
nen wij nog niet scherp beantwoorden. De winst die over 
blijft na aftrek van alle kosten kan op dit moment alleen 

Werkgroep Zon helpt u op weg 

Omdat er veel vragen kwamen over plaat-
sing van zonnepanelen op grote daken of 
op beschikbare percelen grond heeft Goed 
Veur Mekare de Werkgroep Zon opgericht. 
De werkgroep wil samen met de betrokke-
nen in kaart brengen op welke manier leve-
ring van zonne-energie rendabel gemaakt 
kan worden. Het gaat om situaties waar 
saldering ‘achter de meter’ niet mogelijk is. 

De werkgroep komt graag in contact met 
eigenaren die grond en/of grote daken 
beschikbaar willen stellen voor grootschali-
ge plaatsing van zonnepanelen. Samen met 
deze eigenaren en een deskundig adviseur 
verkent de werkgroep de mogelijkheden, 
waarbij ook de combinatie met sanering 
van asbestdaken kan worden opgepakt. 

In het algemeen zullen deze parken niet 
gerealiseerd worden onder de vlag van 
Goed Veur Mekare, eenvoudig omdat we 
daar de menskracht niet voor hebben. Per 
project wordt gekeken naar de mogelijkhe-
den qua financiering en organisatiekracht 
die een initiatiefnemer kan inbrengen,. Op 
basis daarvan wordt de vorm en mate van 
samenwerking gekozen. De werkgroep wil 
dus een rol spelen in het op gang helpen 
van deze initiatieven, zodat meer duurza-
me energie opgewekt kan gaan worden. 
Heeft u grond en/of grote daken beschik-
baar voor zonnepanelen of wilt u meer 
weten over dit onderwerp, mail dan naar 
info@goedveurmekare.nl. 

reed, waarin de ruimtelijke spelregels hiervoor wor-
den vastgelegd. Maar naar verwachting kunnen we 
rond de zomer 2019 concrete stappen gaan zetten. 

Goed Veur Mekare en Stichting Duurzaam Olst-Wijhe, 
die tot doel heeft om duurzame initiatieven in Olst-
Wijhe op gang te helpen, hebben besloten om samen 
te gaan. De activiteiten liggen zo dicht bij elkaar dat 
het efficiënter en naar de buitenwereld duidelijker is 
om als één club te opereren. De stichting zal worden 
ontbonden en Goed Veur Mekare wordt versterkt 
met leden van de stichting. 

Doet u ook mee? 
Hoe meer mensen meedoen binnen Goed Veur Meka-
re, des te makkelijker kunnen wij onze plannen reali-
seren. Wat heeft u er aan als u lid wordt? 

U helpt mee om van Olst-Wijhe een duurzamere ge-
meente te maken. Alleen al om ideële redenen zou u 
lid kunnen worden, want u steunt onze plannen om 
schone energie op te wekken en energie te besparen. 

U kunt meedenken, meepraten en meebeslissen, 
want ieder lid heeft een gelijke stem. U krijgt dus wat 
te zeggen over onze plannen voor schone energie. 

U kunt investeren in één of meer van de projecten. 
De wijze waarop dit wordt ingevuld, wordt per project 
apart uitgewerkt in samenspraak met de leden. Finan-
ciële deelname aan projecten is voorbehouden aan 
leden, met een aantal participaties naar keuze. 

Ook kunt u meedoen in werkgroepen over allerlei 
thema’s, om samen met anderen projecten te helpen 
realiseren. Kortom: dat is Goed veur mekare! 

Bent u overtuigd? U kunt zich aanmelden als lid 
op onze website www.goedveurmekare.nl. Een 
lidmaatschap kost slechts €10,- per jaar. 

“Als werkgroep zijn we heel 
blij met het zonnepark als 

eerste stap in de concretise-
ring van ons plan. Zo wordt 

direct duidelijk hoe de bevol-
king van Wijhe er van kan 

profiteren.” 

— Anton Kleine Schaars, voorzitter 
werkgroep Noordmanshoek 
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maar worden ingeschat op basis van een veelheid van 
aannames. Denk aan de uiteindelijke parkkosten na 
aanbesteding, de prijs van de panelen, de rente van de 
bank, de hoogte van de subsidie van het rijk, de afspra-
ken met de eigenaren van de grond enzovoort. Als we 
kijken naar vergelijkbare projecten van coöperaties in 
het land zou het haalbaar kunnen zijn om zo’n 5-7 % 
bruto rente te maken op de eigen inleg van investeren-
de leden. Maar het is niet verstandig om deze rentes 
nu al toe te zeggen. Jaarlijks kunnen er immers ver-
schillen optreden door meer of minder zon-uren. En 
zeker de eerste paar jaar van de projectduur wordt er 
nog nauwelijks of geen winst gemaakt.  

Duurzaamheidsfonds  

Het bestuur vindt dat niet allen de lasten maar ook de 
lusten van duurzame energieopwekking bij de inwo-
ners van Olst-Wijhe terecht moeten komen. Dat geldt 
niet alleen voor de investerende leden, maar ook voor 
de rest van de bevolking. Wij willen daarom een deel 
van de winst benutten om een duurzaamheidsfonds te 
vormen. Daarmee kunnen we jaarlijks energiebespa-
ringsplannen of andere duurzaamheidsprojecten in 
Olst-Wijhe steunen. Zo kan een zo groot mogelijk deel 
van de bevolking meeprofiteren. Begin 2019 zal dit 
plan in een ledenvergadering van Goed Veur Mekare 
aan de orde komen. 
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