
Chat geschiedenis Digitale inloopavond 28 mei 2020

Seminar datum: 28-5-2020

Seminar: Zonnevelden Wijkerbroek

Moderators

Tijd Alias Bericht

18:20:50 Friso | LC Energy Test

18:47:18 Marc | EWEC en alweer een test

18:51:40 Marc | EWEC

Ik heb een Ubuntu/Linux pc zonder flash. Door Oracle virtual 

box te gebruiken heb ik nu flash, maar dit gebruikt veel 

bandbreedte

19:18:49 Reinier | Sunvest Dag allemaal

19:18:55 Reinier | Sunvest Test

19:20:44 Friso | LC Energy Hallo!

19:20:58 Marc | EWEC hoi

19:21:21 Friso | LC Energy

Ha Reinier, aangenaam! Wat vinden jullie van de volgende 

welkomst tekst? (Reinier, kun je mij helpen met de naam van 

jullie zonnepark)?

19:21:24 Reinier | Sunvest
Kreeg net de foto van Jeroen en Gijs in de studio door. Ziet er 

erg professioneel uit

19:21:31 Friso | LC Energy

Hallo allemaal, namens Sunvest en LC Energy van harte 

welkom bij dit webinar. Mijn naam is Friso (LC Energy) en ik 

ben beschikbaar voor uw vragen omtrent het zonneveld 

Wijkerbroek van LC Energy. Daarnaast is ook Reinier 

(Sunvest) aanwezig om u te helpen met de vragen omtrent het 

zonnepark van Sunvest. Dank voor uw tijd en een fijne 

webinar!

19:22:37 Reinier | Sunvest Ons park heet Zonnepark Wijkerbroek

19:23:17 Reinier | Sunvest

Maar ik weet niet of we ze moeten splitsen in de tekst omdat 

uit de presentatie niet blijkt welke delen van LC zijn en welke 

van Sunvest. 

19:23:32 Reinier | Sunvest Het plan wordt landschappelijk als een geheel gepresenteerd

19:23:46 Friso | LC Energy Akkoord, dan pas ik het aan.

19:24:30 Reinier | Sunvest

Misschien dus generieker dat wij vragen over de zonnevelden 

Wijkerbroek kunnen beantwoorden en dan wel verduidelijken 

dat jij van LC bent en ik van Sunvest?

19:24:52 Friso | LC Energy

Hallo allemaal, namens Sunvest en LC Energy van harte 

welkom bij dit webinar. Onze namen zijn Reinier (Sunvest) en 

Friso (LC Energy) en wij zijn beschikbaar voor uw vragen 

omtrent de zonnevelden in Wijkerbroek. Dank voor uw tijd en 

een fijne webinar!

19:25:07 Reinier | Sunvest Perfect

19:28:14 Reinier | Sunvest Jij verstuurt het welkom bericht?

19:29:10 Bram | Online SeminarSucces allemaal!

19:29:15 Koos | Haver Droeze
omdat ik ook moet presenteren zal het zijn dat ik even afwezig 

ben

19:29:23 Friso | LC Energy JA doe ik

19:29:39 Friso | LC Energy Kan ik die er om 19.30u meteen in knallen?

19:29:50 Bram | Online SeminarJa, kan nu alvast



19:37:02 Bram | Online Seminar

Het valt mee met de drukte, ik heb dit niet gecommuniceert 

aan de telefoon... maar wellicht kunnen jullie samen vragen 

bedenken voor de studio. Onderwerpen die wellicht fijn zijn 

om verder te belichten. Hoeft niet, maar kan wel. 

19:41:20 Friso | LC Energy
Akkoord, het is inderdaad erg rustig. Dit ziet er wel erg 

professioneel uit!

19:44:48 Bram | Online SeminarGoed om te horen! Dat is de bedoeling haha

19:45:18 Reinier | Sunvest
Bram, klopt het dat wij als moderatoren de live feed en slide in 

klein beeld zien maar de bezoekers niet?

19:45:43 Bram | Online Seminar
Klopt, bezoekers loggen in een andere omgeving in en daar is 

alles wat duidelijker

19:45:58 Reinier | Sunvest OK

19:48:24 Jasper | Online SeminarEsther doet het erg goed zeg!

19:49:07 Friso | LC Energy Ja er staat een ijzersterk team hoor, top!

19:49:33 Jasper | Online Seminarhaha zeker!

19:50:04 Jasper | Online SeminarEn wat Bram aangaf 

19:50:23 Friso | LC Energy Vragen bedoel je?

19:50:36 Jasper | Online Seminar

een paar vragen van deelnemers zelf bedenken is een goed 

idee. Zodat je niet wacht op die vraag waarvan je hoopt dat 

die gesteld wordt 

19:51:01 Friso | LC Energy Akkoord, ik vraag zo wel iets over het onderzoek

19:53:52 Friso | LC Energy Ik wacht even tot na de polvraag.

19:58:39 Reinier | Sunvest Bram, iemand geeft aan niet mobiel te kunnen stemmen?

19:58:55 Bram | Online SeminarKlopt, ik ben met Sietske in gesprek

19:59:12 Reinier | Sunvest OK, had 'm doorgezet maat niet zeker of goed doorgekomen

19:59:22 Bram | Online SeminarAh dat is goed gegaan! Dankjewel

20:03:59 Friso | LC Energy

Bea:

Nee, we hebben veel meer vragen die niet via de chat door 

jullie beantwoord kunnen worden. Ik vind dit geen prettige 

communicatie vind!!!

20:04:05 Friso | LC Energy Er gaat iets niet goed?

20:05:48 Reinier | Sunvest
Het lijkt of ze het in het algemeen zegt? In de zin we kunnen 

geen gesprek voeren zoals we gewoon zouden doen?

20:05:53 Bram | Online Seminar

Dit betreft onderwerpen waar Bea vragen over wil stellen, niet 

over onlineseminar als communicatiemiddel, als ik het goed 

lees?

20:08:14 Friso | LC Energy
Fair enough, ik heb haar aangegeven dat we een aparte 

afspraak zullen inplannen.

20:08:53 Reinier | Sunvest
OK. Vragen kunnen ook altijd per email toegestuurd kunnen 

worden en zullen inderdaad altijd beantwoord worden

20:11:07 Reinier | Sunvest
Friso. T.a.v. de netaansluiting (vraag Sonja) - de aanname is 

dat deze vooralsnog aan de noordzijde komt correct

20:15:31 Friso | LC Energy

[FWD=1596390,21843600105,deput@planet.nl,deput@planet

.nl] Maar vraag daarnaast ook indringend aandacht voor het 

behoud van de Lindebomen van de Broekweg, naast ARK!

20:15:43 Friso | LC Energy Weet iemand waar dit over gaat?

20:16:00 Koos | Haver Droeze zal ik daar op reageren

20:20:05 Reinier | Sunvest

Vraag: het totaal oppervlak zonneveld wordt 28 a 29 ha. 

Kunnen jullie aangeven hoeveel ha onbedekt wordt nl 

minstens 25% volgens de gedragscode?



20:21:12 Reinier | Sunvest
Koos, kunnen we bevestigen dat minimaal 25% van het totaal 

niet benut zal worden t.b.v. panelen?

20:39:31 Bram | Online SeminarTop! Fijne avond allemaal

20:39:49 Reinier | Sunvest Tot hoe laat blijft de chat functie eigenlijk open?

20:40:02 Reinier | Sunvest Tot de laatste persoon de ruimte verlaat?

20:40:34 Bram | Online Seminar

Ja die blijft open tot de laatste persoon vertrekt. Maar je hebt 

zelf de keus om te vertrekken en laten te antwoorden. Jullie 

krijgen een uitdraai van alle vragen die gesteld zijn.

20:41:43 Friso | LC Energy Akkoord, dankjewel

20:41:46 Friso | LC Energy ik zal nog even blijven

20:43:29 Reinier | Sunvest Ik ook 

20:47:30 Friso | LC Energy
Er komt niets meer, ik kopieer  even belangrijkste acties, en 

dan ga ik zo ook

20:47:46 Reinier | Sunvest OK

20:48:20 Koos | Haver Droeze Tot dinsdag. Ik ga ook sluiten.

20:48:34 Reinier | Sunvest Bedankt Koos, goed weekend

20:51:12 Friso | LC Energy Bedankt ook, fijn weekend

20:59:28 Reinier | Sunvest Volgens mij is iedereen nu uitgelogd?

21:02:28 Friso | LC Energy
Ja volgens mij ook, maar ik wil paar acties nog overnemen, 

kopieren werkt hier niet ideaal

21:04:01 Reinier | Sunvest ik kan de eerder gestelde vragen ook niet meer terugzien?

21:07:09 Friso | LC Energy
Ik had ze nog openstaan, dus heb twee dingen voor 

Gijs/Jeroen, zal ik zo naar gijs mailen. 

21:07:14 Friso | LC Energy Dan ga ik er nu ook vandoor

21:07:26 Friso | LC Energy Dank voor de samenwerking, hopelijk volgende keer live

21:07:30 Friso | LC Energy fijne avond!

21:07:36 Reinier | Sunvest Maar we krijgen alle vragen morgen ook van OS toch?

21:07:53 Reinier | Sunvest yes, jij ook. thanks voor het snelle schakelen

Deelnemers

Tijd Alias Bericht

20:41:38 Coosje Complimenten voor de goede presentatie!

Tijd Alias Bericht

20:39:30 Cor

Er is geen glasvezel in het gebied wat jullie beogen te 

bereiken. Het bereik is niet toereikend. Op deze manier is het 

ver onder de maat om te infomeren.

20:43:00 Reinier | Sunvest

Beste Cor, bedankt voor uw bericht. Voorzover ik weet 

hebben wij nog geen meldingen gehad dat mensen het 

webinar niet hebben kunnen volgen als gevolg van een 

slechte internet verbinding. Het kan natuurlijk dat hier nog 

meldingen over komen.  In dat geval zullen we onderzoeken 

wat de oorzaak was en hoe dat kan worden meegenomen iin 

het volgende webinar. 

Tijd Alias Bericht

20:08:23 DePut
Maar vraag daarnaast ook indringend aandacht voor het 

behoud van de Lindebomen van de Broekweg, naast ARK!

20:17:19 Koos | Haver Droeze
Dag, ik begrijp dat het gaat over plannen die de gemeente 

heeft voor de Broekweg?



20:18:04 Koos | Haver Droeze
Wij weten daar niet alles van. Wat ons betreft blijven de 

bomen aan weerszijden van de Broekweg gespaard.

20:23:52 DePut Fijn, daar reken ik op!

Tijd Alias Bericht

20:26:04 Dick Hoeveel mensen luisteren nu mee?

20:27:19 Marc | EWEC ongeveer 30

Tijd Alias Bericht

20:15:54 Frits
De een rekent in MW de ander in huishoudens dat is redelijk 

verwarrend!

20:19:04 Friso | LC Energy

Het gezamenlijk plangebied van Sunvest en LC Energy 

grenzend aan het Amsterdam Rijnkanaal is circa 20 hectare 

groot. Het plangebied van LC Energy grenzend aan de 

Romeinenbaan betreft circa 8 hectare groot.

20:22:13 Friso | LC Energy
Dus het totaal is 28 hectare, maar beide projecten zijn ieder 

ca. 14 hectare. 

20:23:32 Frits dit is geen antwoord op mijn vraag/opmerking!

20:26:04 Friso | LC Energy

Excuses, het komt er opneer dat de plannen uiteindelijk 

vrijwel dezelfde omvang hebben. Per hectare kan er ca. 1,5 

MW gepositioneerd worden. 

20:26:55 Friso | LC Energy
1 MWp staat gelijk aan het stroomverbruik van ca. 320 

huishoudens

20:28:15 Friso | LC Energy

Kortom, elk project zal om en nabij (exacte getallen volgen): 

14 hectare omvang hebben, ca. 21 MWp aan vermogen 

bevatten en 6.720 huishoudens.

20:28:19 Friso | LC Energy Beantwoord dat uw vraag?

20:29:12 Frits
Okay,  maar ik lees alleen deze info, lijkt me ook interessant 

voor anderen...

20:31:57 Frits

Want even rekeningen volgens spreker geeft 8/9 HA stroom 

voor 9700 huishoudens als ik dat door reken kom ik maar op 

de helft van de huishoudens... (gebruik makend van jouw 

gegevens)

20:34:11 Friso | LC Energy Ik zal uw vraag ook doorzetten naar de studio.

20:37:48 Friso | LC Energy

Excuses dat ik nu zelf voor verwarring heb gezorgd, bij 

projecten leveren dus gezamenlijk voor ca. 10.000 

huishoudens aan stroom. 

20:38:27 Frits Dat klopt dus  niet met de eerste presentatie:

20:39:06 Friso | LC Energy
Ik ga dit even navragen en dan kom ik daar op terug, mag dat 

op het door uw genoemde email adres? 

20:39:11 Friso | LC Energy fvanderleije@gmail.com?

20:39:56 Frits
Daar werd aangegeven; 20 Ha geeft 25 MW en 8/9 Ha geeft 

stroom voor 9700 huishoudens. ....

20:40:14 Frits emailadres klopt.

20:41:02 Friso | LC Energy
Is het goed als ik dit met Jeroen en Gijs afstem, en dat per 

email morgen terugkoppel?

20:41:48 Frits
Een ding bij dit soort zaken is heel belangrijk: cijfers moeten 

eenduidig en helder zijn plus kloppen! Terugkoppeling prima

20:42:55 Friso | LC Energy

Begrijpelijk en eens, excuses dat ik daar nu verwarring in heb 

gegeven, ik zal de projectmanagers dit zelf laten 

verduidelijken.



Tijd Alias Bericht

20:16:50 Henny Hoeveel ha van het plangebied is bedekt met panelen? (%)

20:21:01 Henny
Als ik participeer, wordt ik dan ook automatisch lid can de 

cooperatie EWEC?

20:24:00 Marc | EWEC Ja dat gebeurt

20:24:31 Marc | EWEC 80% panelen

20:25:16 Henny dat is wel meer dan 75% (gedragscode)

20:25:59 Marc | EWEC
men zal zich aan de gedragcode houden en anders houden 

wij ze daaraan

20:26:37 Henny Top. het is en kwantiteit en kwaliteit.

20:28:24 Reinier | Sunvest 

Beste Henny, wij zijn als Sunvest via ons moederbedrijf 

ondertekenaars van de gedragscode en deze zal worden 

toegepast. 



Tijd Alias Bericht

19:57:47 Sietske Ik lijk niet te kunnen stemmen op mobiel

19:58:27 Bram | Online Seminar
Dag Sietske, dat is gek dat hoort wel te kunnen. Misschien 

door opnieuw in te loggen lukt het wel. 

19:59:03 Sietske Ok ga ik doen

20:01:44 Sietske
pol die eerder zichtbasr was kan  ik nu niet meer zien klopt 

dat?

20:02:17 Bram | Online SeminarDat klopt, die is afgesloten

20:02:28 Bram | Online SeminarEr is nu een nieuwe poll

20:06:02 Sietske Die lukte👍

20:06:19 Bram | Online SeminarGelukkig!



Tijd Alias Bericht

20:08:23 sonja

is er nieuwe bekabeling nodig voor de zonnevelden, en zo ja 

waar komt die te liggen? bijv. in Broekweg profiel of op 

zonnevelden?

20:17:46 sonja

het totaal oppervlak zonneveld wordt 28 a 29 ha. Kunnen 

jullie aangeven hoeveel ha onbedekt wordt nl minstens 25% 

volgens de gedragscode?

20:18:06 Reinier | Sunvest

Beste Sonja, bedankt voor uw vraag. De zonnevelden zullen 

worden aangesloten op het openbare net door een nieuwe 

netaansluiting. De netaansluiting wordt aangevraagd door de 

eigenaar van het zonneveld maar zal worden aangelegd door 

de netbeheerder. Deze bepaalt ook het trace van de netkabel. 

Doorgaans loopt het trace langs de openbare weg naar het 

dichtstbijzijnde onderstation waar voldoende capaciteit is. Het 

trace  van de netkabel zelf is nog niet bekend. Ik hoop uw 

vraag hier mee beantwoord te hebben. 

20:24:35 sonja

daarbij ook hoeveel (ha) 'groen' wordt t.b.v. inpassing en meer 

biodiverseit en anderzijds hoeveel paden of stroken tussen 

panelen? dit alles mbt de doelstelling ook meer biodiversiteit 

te bereiken vlgs gedragscode.

20:26:02 sonja
hoe kan je wintervoederveldjes combineren met begrazing 

door paarden en geiten?

20:28:26 Koos | Haver Droeze

Dag Sonja, goede vraag. Dat is inderdaad een keuze: of 

medegebruik door de buurt, of extensief beheerd ten behoeve 

van wintervogels. Het is mogelijk een deel van de veldjes af te 

zetten en te beheeren voor vogels en een deel voor ander 

gebruik. 

20:29:20 sonja
ik pleit ook voor een poel per veldje net ls een struweel rand 

per veldje

20:30:04 Koos | Haver Droeze
Dat is een goede suggestie. Inderdaad met struweel als 

ondersteuning.

20:33:06 Koos | Haver Droeze

Je vraag over de dichtheid van de opstelling met het oog op 

de te ontwikkelen biodiversiteit is nog niet te beantwoorden. 

Voor zover nu in bespreking keizen we voor voldoende 

afstand om kruidenrijke ontwikkeling mogelijk te laten en 

bevestigen we panelen met kleine openingen ertussen zodat 

hemelwater verdeeld wordt over de ondergrond.

20:34:55 sonja
Koos het gaat me vooral de oppervlak bestaand en nieuw 

groen als onderdeel van de onbedekt deel van het zonneveld.

20:39:00 Koos | Haver Droeze

Voor de percelen van Sunvest geldt dat ze als grasland in 

gebruik waren. Dus zonder enige vorm van beplanting. In de 

nieuwe situatie zal er langs de randen struweel worden 

aangelegd en een hakhoutbosje, fruitboomgaardjes en 

wintervoedselveldjes, plus nog de ecologisch beheerde 

oevers langs alle sloten. Van de 25% onbedekte oppervlakte 

schat ik in dat dit ca.50-60% is. 

20:42:35 sonja

25% van 20 ha is 5 ha en dit betekent dus 2,5 a 3 ha groen 

dat bij kan dragen aan de biodiversiteit afhankelijk van het 

beheer en gebruik. Klopt dat? Kan LCE dat ook aangeven?

20:44:07 Koos | Haver Droeze
Dat is een goede berekening. Voor een preciezer reactie wil 

ik je dat per mail wel sturen. Het is duidelijk wat je wilt weten.



20:45:49 sonja Graag, bedankt.


