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Global Tijd Alias Bericht

19:27:31 Anouk | Online Seminar
Namens Online Seminar welkom bij dit webinar. Ik ben Anouk en zit klaar om uw technische vragen te 

beantwoorden via de chat. Een fijn webinar gewenst!

19:28:19 Friso 

Welkom bij het online seminar over het Zonnepark De Stegenhoek, een initiatief van LC Energy. Het 

seminar wordt vanavond gepresenteerd door Gijs van Heemstra, de project manager van dit 

zonnepark. Mijn naam is Friso Huizinga en samen met mijn collega Georg van den Berg zijn wij achter 

de schermen beschikbaar om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

19:28:25 Friso 
Wij hebben ook de mogelijkheid om uw vraag door te zetten naar die studio zodat zij uw vraag direct 

kunnen beantwoorden. Een prettige webinar toegewenst vanavond!

20:05:27 George 
Ik lag er net even uit met een bevroren beeld. Het inrichtingsplan zal ongetwijfeld op de website 

worden gepubliceerd. 

20:05:57 George 
uw wensen en commentaren zijn overigens welkom, en zullen worden meegenomen in het uiteindelijke 

ontwerp

Vragensteller Tijd Alias Bericht

19:59:20 Vragensteller Blijft de beplanting in de winter groen?

20:00:38 George 
De beplanting is vaak gemixt, en vaak worden planten gebruikt die in de omgeving van nature 

voorkomen.

20:10:55 Vragensteller Dus in de winter (bladeren van de bomen) zicht op de zonnepanelen...

20:13:33 Vragensteller Waar staat dat onderstation in Hengevelde en hoe loopt de kabel van het park naar Hengevelde?

20:14:12 Vragensteller Langs de openbare weg of in vogelvlucht?

20:44:00 Vragensteller Waarom krijg ik geen antwoord?

20:45:36 Vragensteller
Als alle stroom naar Hengevelde gaat (gemeente Hof van Twente), kunnen zij toch mee investeren 

met gemeente Haaksbergen?
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20:55:07 Friso Beste Vragensteller, excuses voor de late reactie, ik probeer hier uw vragen te beantwoorden:

20:56:24 Friso 

1) Uw vraag over de landschappelijke inpassing (wintergroen wel/niet) komen wij later bij u terug. Als 

dat een wens is nemen wij dat mee in ons ontwerp. Uiteindelijk wordt het een integrale afweging 

tussen landschap, gemeentelijk beleid en lokale inbreng. Bij deze staat deze behoefte genoteerd.

20:57:53 Friso 

2) het onderstation waarop wordt aangesloten staat inderdaad in Hengevelde. De exacte kabelroute is 

nog niet bekend. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van Enexis (lokale netbeheerder) en zal pas 

enkele maanden voor realisatie definitief bekend worden. De kabel zal langs de openbare weg lopen, 

bij voorkeur volgt deze een zo kort mogelijk tracé.

20:58:22 Friso 3) Dus langs de openbare weg, niet in vogelvlucht

21:00:57 Friso 

4) Het elektriciteitsnet van Nederland kan worden gezien als 'een koperen plaat', het maakt dan in 

principe niet uit waar de elektriciteit wordt ingevoerd, het wordt vervolgens vanuit het net verdeeld. Het 

is mij niet bekend of Gemeente Hof van Twente mee kan of wil investeren. Gemeentelijke 

doelstellingen zijn vaak binnen de gemeentegrenzen.

Vragensteller Tijd Alias Bericht

19:41:36 Vragensteller Ik het Ra

19:43:33 Friso 
Goedenavond Vragensteller, dank voor uw reactie, kunt u toelichten wat uw vraag is? Dan zal ik mijn 

best doen daar een antwoord op te geven.

19:50:10 Vragensteller
Ik heb het rapport van Eelerwoude gelezen, mis een stukje van het uitsluitingsgebied langs de 

fluttersbeek. Waarom is dat niet vermeld.

19:52:21 George Eerlijk gezegd is mij dat niet bekend. mogen wij hier per email op terug komen?

19:52:40 Vragensteller Ok

19:52:56 Friso 
Beste Vragensteller, ik zal deze vraag doorzetten naar de studio zodat landschapsarchitect Sijtse Jan 

u daar hopelijk direct een antwoord op kan geven. Ik verwacht dat zij daar zo tijd voor nemen. 

20:03:19 Vragensteller Wie gaat het Zonneveld en de houtwal onderhouden?

20:06:13 Friso 

Het technische onderhoud en beheer zal gebeuren door de exploitant, in dit geval LC Energy. Ten 

behoeve van de landschappelijke inpassing zullen er lokale groenbeheerders gevraagd worden om 

hier een aanbieding voor te doen. We willen daarin graag samenwerken met lokale partijen.

20:13:01 Vragensteller
Het zonnepark ligt in een landbouwontwikkeling gebied. De gemeente zal toch eerst het 

bestemmingsplan moeten wijzigen.

20:16:45 George 
De gemeente verleent eventueel een omgevingsvergunning voor een tijdelijke ontheffing van 25 jaar 

van het bestemmingsplan

20:18:00 Vragensteller Zeer slechte zaak dat de buurt dat niet wordt medegedeeld
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20:25:36 Friso 

Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium, dit is de eerste webinar waarin wij informatie 

kunnen delen en ook de informatie behoefte kunnen inventariseren. Het gemeentelijk beleid is bijna 

afgerond en daarin komt deze informatie ook beschikbaar als ik mij niet vergis.

Vragensteller Tijd Alias Bericht

20:34:13 Vragensteller
u heeft al een akkoord met Brummelhuis zegt u,  heeft u definitief al van de gemeente gehoord dat u 

zonnepark de Stegenhoek mag doorgaan?

20:35:03 George Nee, helemaal niet. Dit is het begin van de vergunningsprocedure

20:35:17 Vragensteller waarom dan al een akkoord???

20:36:06 George 
Wij beginnen altijd eerste een stuk land te organiseren, en dan de vergunning. Wij kunnen niet zo 

maar een vergunning gaan aanvragen op het stuk land van een derde zonder toestemming.

20:36:48 Vragensteller dus het kan nog ongebonden worden verklaard met Brummelhuis

20:38:57 George 
ja het is een optie op het land. als er geen vergunning komt, kan er van worden afgezien. (ook om 

andere redenen overigens)

20:39:34 Vragensteller Dank, wij komen verder per mail terug over het uitsluitingsgebied

20:42:51 George ok, dank u wel, fijne avond nog

Vragensteller Tijd Alias Bericht

20:00:28 Vragensteller
Er wordt een landschapsplan ontwikkeld, wordt deze ook daadwerkelijk uitgevoerd?  of blijft het alleen 

bij een plan......

20:01:06 Vragensteller En de vervolg vraag is als het landschapsplan uitgevoerd is, wie gaat dat onderhouden?.....

20:01:20 George 
Dat word ook uitgevoerd, het is een vergunningsvoorwaarde, en word ook vast gelegd in een 

anterieure overeenkomst

20:02:03 Vragensteller
Er zijn meer plannen de afgelopen jaren met landschapsplannen vergund, echter zijn deze nooit 

uitgevoerd.

20:02:04 George 
De verantwoordelijkheid ligt bij de beheerder van het zonnepark. En die besteedt het uit aan lokale 

groen bedrijven. 

20:02:27 Vragensteller Wie is de beheerder?

20:03:16 George 

het probleem is mij bekend. Daarom worden de afspraken vastgelegd in een anterieure ovk, met 

boetebeding vaak, zodat de gemeente ook makkelijk kan optreden (makkelijker als dat het alleen een 

vergunningsvoorwaarde is 

20:04:21 George 
Het zonnepark is een op zich zelf staande BV. Deze bv bouwt en beheert. Op dit moment is LC energy 

100% aandeelhouder.

20:05:39 Vragensteller En als de BV failliet gaat of stopt?
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20:34:25 Vragensteller
Is er een kans dat er nog meer parken hier in de buurt komen? Binnen een straal van 5 km van dit 

park?

21:01:16 Friso Beste Vragensteller, excuses voor de late reactie

21:05:25 Friso 

1) We streven ernaar om het zonnepark voor 25 jaar te exploiteren, echter, dankzij de SDE++ regeling 

kunnen we dit voor 15 jaar garanderen. De BV kan in die 15 jaar in principe niet failliet gaan. We 

hebben met de landeigenaar afspraken gemaakt dat LC Energy veprlicht is een reservering aan te 

houden ten behoeven van de ontmanteling. Mocht de BV dan failliet zijn, is er altijd een garantie dat er 

budget beschikbaar is voor 

21:05:27 Friso de ontmanteling

21:07:17 Friso 
2) op één van de slides van de energie cooperatie stonden de vier initiatieven genoemd die nu bij de 

energie cooperatie bekend zijn.

Vragensteller Tijd Alias Bericht

20:13:53 Vragensteller waarom word t na 25 jaar verwijderd en is dat ook 100% zeker ??

20:15:35 George 

25 jaar is een vergunningsvoorwaarde. De technische levensduur van het systeem is overigens veel 

langer. Het verwijderen van het systeem is vastgelegd in het contract met de landeigenaar, en vaak 

ook in de anterieure overeenkomst met de gemeente

Vragensteller Tijd Alias Bericht

19:46:19 Vragensteller hoe hoog komen deze zonnepanelen te liggen?

19:47:56 George Dat is hier nog niet vast gesteld, maar vaak is de max hoogte tussen de 2 en 2.5 meter

20:12:33 Vragensteller Is LC ook verplicht tot opruimen na 25 jaar of ligt dat bij de grondeigenaar

20:23:01 Vragensteller

Vraag aan de energie coöperatie: Zojuist werd genoemd wat er allemaal gedaan moet worden om 

energieneutraal te worden. Is dit voor de energie van bedrijven en particulieren of sec particulieren? Ik 

ga er van uit dat bedrijven de meeste energie verbruiken. Wordt er van bedrijven dan ook nog een 

extra inzet verwacht om de doelstelling te behalen? dus energieneutrale bedrijfsgebouwen, verplicht 

zonnepanelen op de daken etc.?

20:50:44 Friso 

1) Ja LC Energy is aan de landeigenaar verplicht dat wij een reservering aanhouden voor de 

ontmanteling van het zonnepark. Ook is de vergunning van tijdelijke aard waardoor wij verplicht zijn 

het zonnepark na het einde van de looptijd te verwijderen en de locatie weer in de oorspronkelijke 

staat moeten opleveren.

20:51:27 Friso 
2) De vraag aan de energie cooperatie zullen wij stellen bij de energie cooperatie (ik ben zelf 

werkzaam bij LC Energy). We komen hier hopelijk volgende week bij u over terug.
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Vragensteller Tijd Alias Bericht

19:56:48 Vragensteller

9HA gaat bij vol leggen met zonnepanelen verloren voor gewassen maar  ook voor insecten. Bij Assen 

wordt hiermee rekening gehouden door toelaten van zonlicht en diverse gewassen. Denk aan 

insecten.  Dat is goed voor de biodiversiteit en bodemleven. Volgens inleider plantmateriaal wat in het 

gebied thuishoort. Voldoet dit aan mijn wens?

20:00:03 Friso 
Goedenavond, dank voor uw vraag. LC Energy heeft ecologie en biodiversiteit hoog in het vaandel. Ik 

zal deze vraag ook doorzetten naar de studio.

20:01:58 Friso 

Het ontwerp wordt een zuid-opstelling met voldoende rij-afstand tussen de rijen zonnepanelen. Ook 

tussen de zonnepanelen zit ruimte. Daarmee wordt de licht- en waterdoorlatendheid van het systeem 

verhoogd. 

20:02:49 Friso 
Zoals zojuist benoemd zullen ook studenten van de Wageningen Universiteit betrokken worden om 

multifunctioneel bodem gebruik verder te onderzoeken. 

20:17:01 Vragensteller Waarom ook windturbines en biomassacentrales??

20:18:36 George 
er zijn meerdere technieken noodzakelijk om aan de energie behoefte te voorzien. overigens gaat het 

hier alleen over 1 zonnepark natuurlijk

20:25:32 Vragensteller Rekensom jaarlijks klopt niet bij 950 Mwh en ,0,50 is 475,-- per jaar

20:31:11 Friso 
0,50 Eur/MWh, per MWp zal er ca. 950 MWh worden opgewekt, dus ca. 475 euro /MWp. Dit project 

wordt ca. 9 tot 10 MWp groot, dan komt dan op ca. 4.500 - 4.750 euro per jaar.

20:35:35 Vragensteller Er stond toch duidelijk 950 MWh en geen MWp dus € 475. Of stond het er wel verkeerd?

20:38:00 Friso Dan staat dat inderdaad verkeerd volgens mij, dat zou 950 MWh/MWp moeten zijn. 

20:38:28 Vragensteller Dank. Geef door an Peter Bos!

Vragensteller Tijd Alias Bericht

19:50:38 Vragensteller het valt soms weg.

19:55:10 Anouk | Online Seminar Dag Vragensteller, dank voor uw bericht. 

19:55:28 Anouk | Online Seminar Vervelend om te horen dat uw beeld af en toe wegvalt. 

19:55:39 Anouk | Online Seminar
U kunt proberen om de verbinding opnieuw te laden door de F5 toets op uw computer te gebruiken, of 

door opnieuw uit- en in te loggen.

19:56:01 Anouk | Online Seminar
Daarnaast raad ik u aan om het Webinar te bekijken in Google Chrome of Firefox. Mocht u het 

Webinar kijken in een werkomgeving, dan raad ik u aan om het buiten deze omgeving te proberen.

19:56:09 Vragensteller al gedaan,.......

19:56:14 Vragensteller doe ik al

19:56:41 Anouk | Online Seminar Valt zowel het beeld als geluid weg? 
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19:57:24 Vragensteller nu weer goed. Net een belangrijk gedeelte geen geluid

19:59:49 Anouk | Online Seminar Fijn om te horen dat het geluid het nu wel weer doet. 

20:00:24 Anouk | Online Seminar Excuses voor het ongemak. Mocht het probleem zich weer voordoen, dan hoor ik het graag. 

20:00:39 Anouk | Online Seminar Voor nu een heel plezierig webinar toegewenst! 

20:00:41 Vragensteller Ik heb nog nooit wat van jullie gehoord....... terwijl ik er aan 2 zijden er aan grens

20:00:53 Vragensteller schandalig

20:01:14 Vragensteller zelfs niet van Gijs of van de familie Brummelhuis

20:07:07 Friso Beste Vragensteller, mijn naam is Friso en ik pak uw reactie over van Anouk.

20:08:17 Friso 

Onze excuses in het geval u nog niet eerder een bericht heeft ontvangen van LC Energy. Het project 

zit nog in een vroeg stadium (er is ook nog geen vergunning aangevraagd) en dit is de eerste 

informatie avond voor dit project.

20:08:53 Vragensteller Beste Friso, mijn naam is Vragensteller

20:10:04 Vragensteller
Ik weet dat jullie al enige tijd achter en voor de schermen bezig zijn.  Dus ik heb heel wat op en 

aanmerkingen, weet niet of je dit nu allemaal hier in de  chat wil hebben

20:10:07 Friso 
Kunt u contactgegevens delen (email of telefoonadres, of woonadres) dan kunnen wij later direct met u 

contact opnemen om u hier één-op-één verder over te informeren als u daar behoefte aan heeft.

20:10:23 Vragensteller die zijn beken

20:10:24 Vragensteller d

20:10:54 Vragensteller alleen worden ze niet gebruikt bij die beste Gijs of Brummelhuis

20:11:19 Friso 
Dat mag nu, ik ga even terug lezen, maar het lijkt mij ook goed als er ook direct contact wordt 

opgenomen.

20:11:29 Friso Welke vraag zou u specifiek graag in de studio behandeld willen hebben?

20:12:58 Friso 
Excuses, ik heb net alles teruggelezen, maar het waren met name technische vragen over deze 

webinar.

20:13:14 Vragensteller ik heb ook nog niks genoemd in de chat

20:13:50 Vragensteller omdat ik behoorlijk wat vragen en ik heb het idee dat er toch om heen geluld word nu

20:14:19 Vragensteller en ik heb het idee dat het toch al in grote lijnen bekokstoofd is

20:14:49 Friso 

Is het anders een idee als wij direct contact met u nemen, dan kunnen wij u hierover bellen. En zodra 

het weer toegestaan is, komen wij graag ook persoonlijk toelichting geven en kunnen wij ook uw 

mening hierover horen en meenemen.

20:15:24 Vragensteller u neemt maar vrijdag of zo contact op.

20:15:38 Friso 
Het plan bevindt zich nog in een vroeg stadium, het ontwerp is ook nog steeds in voorbereiding en 

daarin worden juist de reacties van vandaag en komende weken in meegenomen.
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20:15:51 Friso Dat is akkoord, via welke gegevens kunnen wij contact opnemen?

20:16:28 Vragensteller
Ik heb al eens op de zienswijze in haaksbergen gereageerd, alleen hebben ze het niet eens 

behandeld en blijkbaar zo van tafel geschoven.

20:16:46 Vragensteller dus niet het gevoel dat ik serieus genomen word

20:17:09 Vragensteller 06 is bekend als het goed is

20:18:18 Friso 

Dat zal dan een zienswijzen zijn m.b.t. het algemene beleid voor duurzame energie van de gemeente 

Haaksbergen? (ons zonnepark is nog niet ingediend, dus dat zal pas in een later stadium ter inzage 

worden gelegd). Wij hebben helaas geen invloed op de procedures en beantwoording van en door de 

gemeente.

20:18:50 Vragensteller nee maar van jullie ook nog nooit iets zelf gehoord....

20:19:07 Vragensteller alleen maar als ik zelf aan de bel trek blijkbaar..

20:19:45 Friso 

Ik heb nu geen zicht op welke telefoonnummers al bij ons bekend zijn, wellicht is het anders een idee 

als u gijs een email stuurt, dan kan hij dat direct oppakken (mochten wij uw nummer niet hebben). U 

kunt dan een korte email sturen met verzoek om gebeld te worden naar gijs@lcenergy.nl. 

20:21:19 Friso 

Dat is jammer om te horen, als ik mij niet vergis zijn er wel brieven gestuurd naar de adressen van 

omwonenden. Als u uw adres kunt delen, dan kunnen wij controleren of u op deze adressenlijst stond, 

mocht dat niet zo zijn zullen wij dat in het vervolg meenemen.

20:22:08 Friso 
Ik begrijp zojuist dat wij inderdaad beschikken over een telefoonnummer, dus wij kunnen u vrijdag 

terugbellen.

20:22:33 Vragensteller
Het grenst met 2 zijden aan mijn land..... ik hoor of zie verder niets..... woon er niet meer, want door 

het uitbereidingsgebied van die stinkende varkens verhuisd ..... Nu alleen nog stuk land.

20:22:53 Vragensteller ik heb nog nooit wat ontvangen.......

20:23:06 Vragensteller ik hoor alleen alles via via via via via

20:27:19 Friso 

Dat kan het mogelijk verklaren, er zijn brieven gestuurd naar direct omwonenden, maar mogelijk 

hebben wij u als eigenaar van een buurgrond gemist, waarvoor onze oprechte excuses. Wij zullen 

(hopelijk vrijdag) contact met u opnemen en anders uiterlijk volgende week.

20:27:58 Vragensteller ik heb het al vaker aangekaart..... maar helaas.....

20:28:13 Vragensteller dus hier in zeker geen punten gescoord

20:33:47 Vragensteller jullie willen die krengen toch zelf ook niet in jullie achter tuin

20:34:05 Vragensteller zo zonde van dat gebied

20:39:18 Friso 
Ik begrijp uw zorgen, we gaan hierover graag op korte termijn persoonlijk met u in gesprek, dan 

kunnen wij hier zo goed mogelijk rekening mee houden. 

20:39:37 Vragensteller ik wacht af.......
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Vragensteller Tijd Alias Bericht

20:08:46 Vragensteller
wanneer er groente verbouwd wordt komen de zonnepanelen ook hoger ivm het bewerken van de 

grond?

20:10:18 George Dat zou inderdaad een logisch gevolg zijn. 

20:20:44 Vragensteller
Als alles in Haaksbergen moet blijven waarom gaat dan geleverd worden na Hengevelde aangezien 

de aansluiting daar zit?

20:26:44 Vragensteller Waarom 15 jaar een omgevingsfonds terwijl het zonnepark 25 jaar mee zou gaan?

20:29:04 Vragensteller ??????

20:29:42 Vragensteller wat kost zo'n park?

20:38:56 Vragensteller
Alle SDI subsidie die in behandeling zijn en goed gekeurd zijn. Dan wordt er te veel stroom opgewekt 

en waar gaat dan rest stroom heen.

20:41:19 Friso Goedenavond Vragensteller, ik probeer één voor één antwoord te geven op de vragen:

20:42:30 Friso 
1) Het zonnepark moet worden aangesloten op een onderstation van Enexis, Hengevelde is inderdaad 

het dichtsbijzijnde punt. Vandaaruit wordt de stroom weer lokaal verdeeld.

20:43:32 Friso 

2) omgevingsfonds van 15 jaar kan worden gegarandeerd omdat het zonnepark ook voor 15 jaar 

gegarandeerd kan worden. Daarna is de situatie nog onzeker, maar wij streven er uiteraard wel naar 

om het zonnepark, als dat financieel mogelijk is, wel voor 25 jaar te exploiteren. 

20:44:35 Vragensteller Dus het omgevingsfonds is dus niet voor 25 jaar?

20:45:18 Friso 

3) de kosten voor een zonnepark is zeer locatie specifiek (aansluiting, omvang, etc.), maar loopt al 

snel op tot enkele miljoenen euro's. Het grootste deel daarvan wordt geleend bij een bank, waarmee 

het aandeel Eigen Vermogen ca. 20% zal zijn daarvan. 

20:47:24 Friso 

4) Als alle SDE++ projecten worden gerealiseerd komen we langzaam tot een steeds groter aandeel 

duurzame energie op het net. Op dit moment is dat nog beperkt en wordt alle stroom direct in 

nederland verbruik (huishoudens, industrie, transport, etc). In de toekomst (hopelijk) wordt het aandeel 

duurzame energie significant en zou dat inderdaad resulteren en teveel stroom. Als dat het geval 

wordt, is het interessant om energie

20:47:43 Friso 
op te slaan in batterijen of waterstof, zodat het op een ander moment (wanneer de zon minder schijnt) 

te gebruiken.

20:48:13 Friso 
En de verwachting is dat de energievraag verder stijgt (warmte pompen en elektrische auto's en 

elektrificatie van industrie).

20:49:01 Friso 5) omgevingsfonds 25 jaar, zal ik navragen bij Gijs en komen we later op terug. 

Vragensteller Tijd Alias Bericht
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19:56:21 Vragensteller kunnen we al die plaatjes en plattegronden nog toegestuurd krijgen? ze zijn niet te zien zo

19:58:27 Friso Goedenavond Vragensteller, dank voor uw vraag, ik heb deze direct doorgezet naar de  studio.

20:29:59 Vragensteller is dit het enige grootschalige plan in de buurt van de stegenhoek?

20:32:31 Friso 
Ik heb uw vraag doorgezet naar de studio, de vier initiatieven waren zojuist op de presentatie 

weergegeven

20:33:15 Vragensteller ja dat snap ik maar bij die 4 projecten blijft het?

20:34:28 George 
Dat is aan de gemeente, en dat is mij eerlijk gezegd niet bekend. In ieder geval wel op korte / 

middellange termijn

Vragensteller Tijd Alias Bericht

20:28:25 Vragensteller
om hoeveel geld gaat het om bij project tegenhoek, volgens mij is 50% heel veel geld om in te 

zamelen, lukt dat welb

20:30:46 Vragensteller rendementen van 6% krijg ik overal, zit er niet meer in.   j

20:34:44 Friso 
De uiteindelijke rendement zijn project specifiek, in de meeste gevallen worden rendementen van 3-

6% verwacht. Een rendement van 6% is al vrij hoog.

20:35:41 Vragensteller dan is beleggen in dit park niet interessant.

20:54:21 Friso 

Er zijn meerdere platformen die het beleggen in duurzame energie projecten mogelijk maken (zoals 

duurzaaminvesteren, zonnepanelen delen of greencrowd), daar zijn dergelijke rendementen gangbaar 

en de projecten zijn ook erg populair onder beleggers. Hogere rendementen zijn binnen duurzame 

energie projecten helaas niet mogelijk, maar dit wordt vaak al wel als interessant gezien door 

beleggers.

Moderators Tijd Alias Bericht

18:54:48 Anouk | Online Seminar Test

19:21:28 Friso Zit je er ook klaar voor Georg?

19:22:55 Mark | Online Seminar Testbericht

19:23:19 Anouk | Online Seminar Check :)

19:23:35 George ja hoor hier ben ik 

19:23:56 George ik zit nog wel te eten, maar dat geeft niet toch?

19:25:21 Friso Iedereen kijkt naar je

19:25:39 George maar je hoort me niet?

19:26:04 Friso Hahaha, nee nee

19:28:02 Anouk | Online Seminar @Friso, plaats jij ook jullie welkoms bericht in de publiek chat? 

19:29:09 Friso Done
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19:30:25 George `ik ben er klaar voor 

19:52:55 George [FWD=1919145,25594300048,Vragensteller] het valt soms weg.

19:53:08 George bericht uit het publiek

19:53:15 George hier valt het ook soms weg trouwens

19:54:28 Anouk | Online Seminar @George, zou je dit bericht terug willen zetten in moderator vereist? Dan pak ik hem op

19:54:28 Friso @ Anouk, pak jij de vraag van Vragensteller op?

20:01:42 Anouk | Online Seminar Volgens mij gaat Vragensteller nu in op het webinar zelf. 

20:04:07 Friso Zal ik die overnemen?

20:04:24 Anouk | Online Seminar Yes, thanks :)

20:11:07 Anouk | Online Seminar @Friso, ik zal kijken of Vragensteller's gegevens bekend zijn. 

20:16:19 Friso Ha Gijs, zal ik Vragensteller beantwoorden?

20:18:22 Anouk | Online Seminar Is dit bericht voor in de presentatoren chat bedoeld? 

20:21:04 Anouk | Online Seminar
@Friso, het nummer van Vragensteller is eventueel na het webinar terug te vinden in de deelnemers 

gegevens 

20:21:44 Friso Ah, ok dat wist ik niet

20:26:47 Mark | Online Seminar Gijs vraagt vanuit de studio of er nog vragen zijn voor de energiecoperatie

20:27:19 Mark | Online Seminar Of andere vragen, die zijn ook nog welkom

Studio Tijd Alias Bericht

18:54:51 Anouk | Online Seminar Test

19:29:46 Friso Zet hem op Gijs, veel succes vanavond!

19:45:38 Mark | Online Seminar @Gijs eventueel kun je de cola aan de andere kant neerzetten, dan is 'ie niet in beeld

19:48:02 Friso [FWD=1910475,25594300043,Vragensteller] hoe hoog komen deze zonnepanelen te liggen?

19:48:20 Friso Vraag van GK

19:53:09 Friso 
[FWD=1916409,25594300047,Vragensteller] Ik heb het rapport van Eelerwoude gelezen, mis een 

stukje van het uitsluitingsgebied langs de fluttersbeek. Waarom is dat niet vermeld.

19:53:22 Friso Vraag voor Sijtse Jan, van Vragensteller. 

19:57:28 Friso 
[FWD=1910671,25594300065,Vragensteller] kunnen we al die plaatjes en plattegronden nog 

toegestuurd krijgen? ze zijn niet te zien zo

19:57:38 Friso Vraag aan Gijs, van Vragensteller
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20:00:15 Friso 

[FWD=1912334,25594300067,Vragensteller] 9HA gaat bij vol leggen met zonnepanelen verloren voor 

gewassen maar  ook voor insecten. Bij Assen wordt hiermee rekening gehouden door toelaten van 

zonlicht en diverse gewassen. Denk aan insecten.  Dat is goed voor de biodiversiteit en bodemleven. 

Volgens inleider plantmateriaal wat in het gebied thuishoort. Voldoet dit aan mijn wens?

20:00:23 Friso Een vraag van Vragensteller

20:02:40 Mark | Online Seminar @Gijs als de cola op is mag 'ie ook op de grond, dan komt 'ie sowieso niet meer in beeld!

20:26:22 Mark | Online Seminar Zijn er vragen voor d energie cooperatie?

20:27:01 Mark | Online Seminar of andere vragen voor de studio?

20:28:32 Friso Vraag voor de energiecooperatie: Hoeveel kunnen omwonenden investeren?

20:28:43 Friso Hoe worden jullie gefinancierd?

20:29:06 George 
[FWD=1909936,25594300164,Vragensteller] om hoeveel geld gaat het om bij project tegenhoek, 

volgens mij is 50% heel veel geld om in te zamelen, lukt dat welb

20:31:29 Friso 
[FWD=1910671,25594300170,Vragensteller] is dit het enige grootschalige plan in de buurt van de 

stegenhoek?

20:31:38 Friso Vraag voor energie cooperatie (hadden ze net al een slide over)

20:37:00 Friso 
Vraag voor studio:

Is er meer bekend over de Noabertref? Hoe komt dat eruit te zien en kunnen wij hierover meedenken?

20:39:56 Friso 

[FWD=1910475,25594300152,Vragensteller] Vraag aan de energie coöperatie: Zojuist werd genoemd 

wat er allemaal gedaan moet worden om energieneutraal te worden. Is dit voor de energie van 

bedrijven en particulieren of sec particulieren? Ik ga er van uit dat bedrijven de meeste energie 

verbruiken. Wordt er van bedrijven dan ook nog een extra inzet verwacht om de doelstelling te 

behalen? dus energieneutrale bedrijfsgebouwen, verplicht zonnepanelen op de daken etc.?

20:40:08 Friso Vraag aan energie cooperatie 

20:42:02 Mark | Online Seminar
Gijs hier: Ik zal ḿ doorspelen, we zijn nu uit de lucht (men kan daardoor niet meer nieuwe vragen 

stellen en dus jullie hoeven ook niet nog te wachten op nieuwe vragen; -) 

20:51:48 Friso Ik heb het doorgegeven

20:51:51 Friso Goed gedaan Gijs!!


