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• Enexis heeft ons offerte aangeboden voor een netaansluiting in Waalwijk vanaf het moment dat daar 
is bijgebouwd. Dat betekent dat we in 2023 kunnen aansluiten op het middenspanningstation aldaar. 
Zonneparken die hun stroom niet op het net kwijt kunnen, hebben als alternatief directe levering aan 
industrie of het maken van groene waterstof.

100 deelnemers zijn geïnteresseerden neem ik aan

• Dat weten we niet, maar ze kunnen zich nu al aanmelden als geïnteresseerde voor financiële 
participatie.

Vragen en antwoorden

Netwerkcapaciteit dreigt wel een groot probleem te worden

Dus gaat het potje straks alles toch weer naar alleen de grote kernen !

• Nee. De commissie beoordeelt geheel zelfstandig alle aanvragen en plannen; dus  plannen 
voor Giersbergen maken evenveel kans als die voor bijvoorbeeld Vlijmen.
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• Het zonnepark is zo groot dat de geleverde stroom niet direct aan verbruikers gekoppeld kan 
worden. De stroom wordt dus op het net gezet en er worden garanties van oorsprong uitgegeven 
die je weer kunt verkopen. Dan weet je als consument dat je duurzame stroom van dit project 
koopt.

De projectontwikkelaar die 50/50 een serieuze kans wil geven. Waarom dit voorbehoud? Waarom 
geen harde toezegging?

• Dit is inderdaad wat zwak geformuleerd. In de praktijk wordt alleen zaken gedaan met ontwikkelaars 
die de 50/50 verdeling volledig onderschrijven.

Vragen en antwoorden

Waarom aansluiting in Waalwijk ? Hoe komt dan de stroom in Heusden

• Ja dit is inbegrepen

Zit in uw raming van 17 mio ook de aan te leggen kabelverbinding naar Waalwijk?
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Hoe kan een ALV van een coöperatie invloed hebben op bijvoorbeeld de vennoten in een 
vennootschap?

• De coöperatie Energiek Heusden neemt voor 50% deel in de B.V. Hooibroeken.
• De aandeelhouders zin de baas in de B.V. en beslissen samen wat er gebeurt!
• Het bestuur van de coöperatie bepaalt welke positie  aandeelhouder Energiek Heusden inneemt in 

de B.V.
• De ALV controleert het bestuur en besluit over de lange termijnvisie van Energiek heusden en hoe 

Energiek Heusden zich opstelt in de B.V.

Vragen en antwoorden
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Voor vragen of informatie

Hooibroeken@sunvest.nl
www.sunvest.nl

Jeroen Schmaal

Tel: 06 19 206 307
Jeroen@sunvest.nl

info@energiekheusden.nl. 
www.energiekheusden.nl
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