
“Zonne-energie van en voor de Elshof”. 
Hoe kijkt plaatselijk belang naar het initiatief “Zonneweide Elshof”? 

De doelstelling van de gemeente Olst-Wijhe is dat in 2020 twintig procent van de benodigde energie 
duurzaam wordt opgewekt. 

Wij als plaatselijk belang hebben hier al enige malen met o.a. de kleine kernen van de gemeente over 
gesproken. In het verspreidingsgebied van het Elshof Nieuws mogen geen windturbines geplaatst 
worden vanwege het feit dat de omgeving een laagvliegroute van defensie is. Daardoor zijn we voor 
duurzame energieproductie aangewezen op zonnepanelen(tot op dit moment). Wij als plaatselijk 
belang onderschrijven de conclusie dat eerst de daken  van agrarische gebouwen en/of particuliere  
woningen vol gelegd moeten worden alvorens panelen op de grond geplaatst gaan worden. Harry 
Neulen heeft in het EN van de maand september een stukje geplaatst over het project genaamd 
“kleinschalig zonneweide initiatief Elshof”. Wij als plaatselijk belang hebben hier met elkaar over 
gesproken. Onze eerste conclusie is dat we dit initiatief willen ondersteunen. Wij onderschrijven als 
plaatselijk belang de verduurzaming van de energiebalans in de buurtschap “de Elshof”, zodat er een 
bijdrage kan worden geleverd aan de doelstelling om in Nederland meer duurzame energie te 
produceren. Tevens stellen wij als plaatselijk belang de voorwaarde dat de lokale bevolking kan 
participeren in het project en dat er voldoende maatschappelijk draagvlak moet zijn. Omdat er veel 
vraag en initiatieven zijn op dit gebied is er inmiddels subsidie aangevraagd om het plan te kunnen 
voorbereiden. De subsidiepot is namelijk al leeg geweest en is door de provincie weer voor een 
bepaald bedrag aangevuld. Inmiddels is er een coöperatie opgericht als u dit leest. 

Graag willen we tijdens de algemene jaarvergadering met jullie van gedachten wisselen over dit 
initiatief. Hierbij willen we iedereen die belangstelling heeft uitnodigen om op 1 november naar het  
buurthuis te komen. Harry Neulen en zijn adviseur Rob Korten geven een korte presentatie waarna 
gelegenheid is voor het stellen van vragen cq de discussie aan te gaan. Tevens is de heer Dominique 
Doedens van “Endona Zonnepark”, ook wel bekend als het zonnepark Heeten, aanwezig om als 
ervaringsdeskundige praktische antwoorden te kunnen geven.  

Wij hopen u als leden van plaatselijk belang en andere belangstellenden te mogen ontvangen op 1 
november in het buurthuis. Het buurthuis is open vanaf 19:30 uur. De vergadering begint om 20:00 
uur. 


