2 december 2020
Nieuwsbrief 11 over Zonnepark Bankhoef
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over Zonnepark Bankhoef.
Gesprekken ECL - Pure Energie over hernieuwde samenwerking
In de nieuwsbrief van 17 november 2020 werd gemeld dat de samenwerking tussen
Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) en Pure Energie in Zonnepark Bankhoef was gestopt. We hebben
gemerkt dat dit – logischerwijs – voor velen een grote verrassing was en dat hier teleurgesteld of
soms zelfs boos op is gereageerd. Daar hebben we alle begrip voor. Ook voor ons gingen de
ontwikkelingen heel snel. Tevens is en blijft het voor alle betrokkenen een ongewenste situatie.
Sinds 17 november is er veel contact tussen ECL, Pure Energie en de gemeente Wijchen. Centraal in
dat contact staat de vraag: hoe nu verder? Dat heeft ertoe geleid dat ECL en Pure Energie weer met
elkaar in gesprek zijn over een mogelijke hernieuwde samenwerking.
Gezamenlijke verklaring
Als eerste tussenstap op weg naar een nieuwe samenwerking hebben ECL en Pure Energie op 27
november gezamenlijk een verklaring ondertekend waarin zij uitspreken de relatie te willen
herstellen. Daarin is ook uitgesproken samen te werken aan het doel van gezamenlijk het plan
ontwikkelen, maar gescheiden het zonnepark te exploiteren – mits daar na afstemming met de
gemeente geen juridische en/of procedurele bezwaren tegen zijn. Deze verklaring is ook gedeeld met
de gemeente Wijchen die ECL en Pure Energie tijd geeft voor de nieuwe gesprekken.
Uiteindelijke doel: definitieve samenwerkingsovereenkomst
Het doel van de huidige gesprekken tussen ECL en Pure Energie is om uiteindelijk de
samenwerkingsafspraken vast te leggen in een nieuwe, definitieve samenwerkingsovereenkomst die
duidelijk maakt hoe ECL en Pure Energie samenwerken in Zonnepark Bankhoef. Of en wanneer het
tot een definitieve hernieuwde samenwerking komt, is op dit moment moeilijk te zeggen. Wel wordt
er hard aan gewerkt en volgen de gesprekken elkaar snel op. Behalve inhoudelijke afspraken is het
ook nodig om weer het vertrouwen in elkaar te herstellen en dat zijn intensieve trajecten en
gesprekken. Maar omdat ECL en Pure Energie beide vinden dat een goede samenwerking tussen
beide partijen op dit moment ook nodig is, zetten zij zich hier maximaal voor in op dit moment.
Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zonneparkbankhoef.nl. Verder kunt u bellen met Matthijs Oppenhuizen via 06-57870755.
Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van Zonnepark Bankhoef.
Met vriendelijke groet,
Energiecoöperatie Leur e.o.
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie

