
 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:   de leden van de raad 

Van:   het college 

Datum:   13 september 2022 

Onderwerp:  vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken 

Doel:   ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding:  informatie algemeen 

Aard informatie:  openbaar 

Aantal bijlagen:  0 

 

 

Aanleiding 

Vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden. Zonnepark 

Hooibroeken is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het 

buitengebied van onze gemeente.  

 

Informatie 

In juni 2022 hebben Energiek Heusden en Sunvest aan onze gemeente laten weten dat de realisatie 

van zonnepark Hooibroeken tot minstens de tweede helft van 2023 vertraagd zal zijn. Graag 

informeren wij u over hun motivatie hierbij. Zij geven aan dat de huidige omstandigheden ervoor 

zorgen dat er geen sluitende business case gemaakt kan worden.   

 

Beide partijen melden dat de marktomstandigheden in het afgelopen halfjaar gewijzigd zijn, onder 

andere door de oorlog in Oekraïne en wereldwijde leveringsproblemen als gevolg van corona. Ze 

geven aan dat de prijzen van grondstoffen en bouwkosten voor een zonnepark daardoor fors zijn 

gestegen. Daarnaast zijn de financieringskosten door de gestegen rente toegenomen. 

 

Hier staat tegenover dat de opbrengsten voor opgewekte energie op dit moment uitzonderlijk hoog 

zijn. Hoelang dat zo blijft is echter onzeker, waardoor banken nog niet willen rekenen met deze hoge 

opbrengsten als het om financiering van zonneprojecten gaat.  

 

Het afsluiten van overeenkomsten voor bouw en financiering van Hooibroeken leidt daardoor op dit 

moment niet tot een sluitende businesscase voor Energiek Heusden en Sunvest. Hun verwachting is 

dat, als bovenstaande marktomstandigheden weer in een rustiger vaarwater komen, de realisatie van 

het project Hooibroeken weer in beeld komt.  

 

Gevolgen 

De vertraging heeft geen gevolgen voor: 

- De SDE-subsidie (toegewezen 14-04-2022, blijft staan voor max. 4 jaar) 

- De gemeentelijke vergunning (toegewezen 5-10-2021, ook max. 4 jaar) 

- De aansluiting van Enexis (toegewezen 18-07-2022, ingebruikname aansluiting max. 1 jaar na 

aanleg aansluiting. Deze staat nu bij Enexis gepland voor 2024 en kan ook nog opgeschort 

worden). 

 

De vertraging heeft wel gevolgen voor: 

- De uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Heusden met daaraan gekoppeld het 

subsidiebesluit (max. € 600.000 in geval van scenario 2 waarbij de opgehaalde investering 

door EH meer is dan 50% en minder dan 100% van het benodigde kapitaal). Deze zou uiterlijk 



 

 

31 december 2022 vastgesteld worden. Duidelijk is dat deze datum niet gehaald gaat worden 

en dat er op enig moment een nieuw verzoek voor garantstelling door de gemeente moet 

komen. 

 

Conclusie 

Energiek Heusden en Sunvest geven aan dat een aanbesteding voor de bouw van het zonnepark in 

2023 op dit moment niet rendabel is. Naar hun verwachting dalen de kosten weer als de wereld weer 

stabieler wordt. Binnen de businesscase zoeken ze momenteel naar manieren om het park rendabel 

te realiseren.  

 

Wij onderzoeken zelf ondertussen hoe andere ontwikkelaars van zonneparken inspelen op de huidige 

marktomstandigheden bij de bouw van zonneparken. Begin oktober verwachten we u hier meer 

informatie over te kunnen geven.  

 

Bijlage(n): 0 

 


