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Geachte raadsleden,
Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken aangaande het zonnepark
op het voormalig honkbalveld (sportpark Waalre) aan de Dreefstraat.

Aanbesteding
Inmiddels hebben wij het zonnepark met een openbare Europese
aanbestedingsprocedure op de markt gezet. De aanbesteding heeft drie geldige
inschrijvingen opgeleverd, waarbij de onderneming vrij op Naam B.V. de beste
inschrijving heeft gedaan.
De gevolgde en met Bizob afgestemde aanbestedingsprocedure heeft echter vragen
opgeroepen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de instantie
die de subsidiebeschikkingen afgeeft. Deze organisatie is kritischer geworden ten
aanzien van de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).
Meerdere partijen lopen hier tegenaan. Anders dan voorheen blijkt het niet meer
mogelijk om als gemeente een aangevraagde subsidiebeschikking over te dragen
aan een ontwikkelende partij. Het gevolg is dat er opnieuw een SDE+
subsidieaanvraag ingediend moet worden, nu door de ontwikkelende partij Vrij Op
Naam.

Wij zijn in goed overleg met Vrij Op Naam en energie coóperatie WEL om tot een
oplossing te komen. Insteek van alle partijen is dat het project gerealiseerd wordt.
Daarbij zien wij bovendien kansen om de participatie voor onze inwoners in het
zonnepark te verbreden naar het gehele park. wij verwachten een positieve
uitkomst, maar voor het project betekent dit helaas wel vertraging in de uitvoering.
Naar het zich nu laat aanzien zal de daadwerkelijke aanleg in de eerste helft van
2020 plaatsvinden.
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Opmerkelijk is dat de door ons gevolgde aanbestedingsprocedure (waarbij een
vastgestelde omgevingsvergunning voor de bouw van het park en een beschikbare
SDE+ subsidiebeschikking onderdeel uitmaakte van de aanbestedingstukken) mag
rekenen op veel interesse van onder meer het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat, die dit op vergelijkbare werkwijze via pilots ook voor Rijksgronden wil
gaan inzetten.

Over het zonnepark
Met het zonnepark geven we concreet invulling aan de noodzakelijke energietransitie
in onze gemeente. Het zonnepark heeft een omvang van circa 4.160 panelen met
een totaal vermogen van circa 1,4 MWp. Met dit project worden meerdere resultaten
behaald:
o Opwek van duurzame elektriciteit door middel van zonne-energie vergelijkbaar
met een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 375 huishoudens.
o Positieve uitstraling en voorbeeldfunctie naar onze inwoners en bedrijven.
r Mogelijkheid van deelname van Waalrese inwoners in het zonnepark.
r Inkomsten voor de gemeente via pacht van de grond'

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit project.
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