
Energiefonds Lingemeren
Naast de mogelijkheid voor financiële participatie 
voor de omgeving, richten we ook een energiefonds 
op: Energiefonds Lingemeren. Vanuit dit fonds 
stellen wij jaarlijks €10.000,- beschikbaar uit de 
exploitatie van het zonnepark. Elk jaar kan iedereen 
uit de gemeente Buren duurzame ideeën aandragen 
voor dit fonds. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage 
voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak van 
een vereniging, een bijdrage voor de isolatie van 
een schoolgebouw of initiatieven op het gebied van 
duurzaamheidseducatie. Jaarlijks wordt een mooie 
bestemming gekozen voor dit fonds.

Eind 2018 hebben we u via een nieuwsbrief 
geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
ontwikkeling van de Lingepolder: drijvende eilanden 
met een drijvend zonnepanelenveld. Inmiddels zijn er 
nieuwe ontwikkelingen te melden. Graag brengen wij 
op de hoogte van de stand van zaken. 
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Eerder gaven we al aan dat we onderzochten op welke 
manier de omgeving zou kunnen participeren in het 
zonnepark. Inmiddels zijn we hiervoor een samenwerking 
met de lokale energie coöperatie eCoBuren aangegaan. 
Met de coöperatie stemmen we de komende periode af hoe 
de participatie rondom het zonnepark eruit komt te zien. 

Crowdfunding
Een participatiemogelijkheid die we aan willen bieden aan 
de omgeving is crowdfunding: een financiële investering 
die u als bewoner kunt doen in het zonnepark. Door een 
bedrag in te leggen, levert u een bijdrage aan de realisatie 
van het park. Over het door u geïnvesteerde bedrag 
ontvangt u jaarlijks rente op basis van de opgewekte 
energie van het zonnepark. In eerste instantie krijgt 
de directe omgeving de mogelijkheid te investeren 
in het park. Is er dan nog ruimte over, dan wordt de 
crowdfunding opengesteld voor de hele gemeente Buren. 

Informatieavond
In het najaar organiseren we samen met eCoBuren een 
informatieavond waarbij we de crowdfunding verder 
toelichten. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.
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Meer informatie

Heeft u vragen over het zonnepark of over de 
Lingepolder in het algemeen? Dan kunt u contact 
opnemen met:

Marloes Sprong-Ariëns 
Projectleider
m.ariens@k3.nl 
024 348 88 27
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Gemeenteraad stemt in 
met plan voor drijvend 
zonnepark
Op 26 juni heeft de gemeenteraad van de Buren 
ingestemd met het plan voor de drijvende zonnepanelen. 
Deze drijvende zonnepanelen gaan naar verwachting 
6 miljoen kWh per jaar opwekken. Dat staat gelijk aan 
het jaarlijkse verbruik van ongeveer 1.600 huishoudens. 
Daarmee maken we de zandwinning en een deel van de 
omgeving Lingemeren CO₂-neutraal. Vanaf 11 juli ligt het 
ontwerpbesluit zes weken ter inzage bij de gemeente. 
Hierna gaan we op zoek naar de juiste partij die het 
zonnepark kan realiseren.

En meer..
Verder biedt de inpassing van het zonnepark en de 
drijvende eilanden de mogelijkheid om te wandelen 
en creëren we er een plek om elektrische fietsen en 
elektrische boten op te laden met stroom van het 
zonnepark. Ook is er op de drijvende eilanden volop 
ruimte voor groen. Drijvend groen. Op verschillende 
plekken in de wereld wordt al geëxperimenteerd met 
drijvend groen. Daarvoor bieden ook de eilanden in 
de Lingepolder veel mogelijkheden. Deels worden het 
letterlijk ‘proeftuinen’. 
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