Zonneveld Haaksbergen - Xaam Solarfields
Xaam ontwikkeld namens de familie R. te Lintelo het project gelegen aan Lintelerweg 10 te Haaksbergen
Xaam is hét duurzame energiebedrijf dat het anders doet. Altijd opzoek naar manieren om energie duurzaam op te wekken
en op te slaan. Onze missie: de omschakeling van vervuilende energie naar groene energie versneld doorvoeren zodat het
voor elk bedrijf mogelijk is om te verduurzamen of hierin te investeren. Op een manier waar iedereen iets aan heeft.
Daarvoor ontwikkeld Xaam vanaf 2012 dakgebonden (v.a. 3000 m2) en land gebonden zonne-energieprojecten door heel
Nederland.
Binnen het project transformeren wij een intense veehouderij deels naar een duurzaam zonnepark.
Belangrijk detail hierin is dat het huidige agrarisch bedrijf opvolging heeft via de kinderen die graag het bedrijf willen
voortzetten. Om het bedrijf levensvatbaar te houden voor de toekomst is het echter noodzakelijk om schaalvergroting toe
te passen. De huidige locatie leent zich hier niet voor en voorziet daarmee problemen voor het voortbestaan van het
familiebedrijf en maakt daarmee overdracht naar de volgende generatie onmogelijk.
Aan de noordzijde van de kavel zal zeer ruim worden ingezet op vergroening en recreatie. Met een picknickplaats,
speeltuin, een oplaadpunt voor elektrische fietsen en educatiezuil. Samen zal dit een aantrekkelijke plaats voor (jonge)
gezinnen worden. Ruimtelijk kan dit veld naadloos aansluiten op het zonnepark initiatief ten zuiden van deze kavel.
Hierdoor ontstaat een clustering van beide parken die optisch voor de voorbijrijder als één park worden beleefd.

Financiële participatieplan
Xaam vind het van groot belang dat Nederland verduurzaamd maar ook dat de (locale) Nederlander daar de vruchten van
plukt. Daarom is meefinancieren een standaard onderdeel op onze projecten. Inmiddels zijn de rendementen van zo’n
100.000 zonnepanelen op deze manier bij omwonende terechtgekomen.
1.

Inwoners of bedrijven binnen een straal van 10 km 5,2% rendement, buiten straal 10 km
4,5% rendement. Bovengrens is aan uitgifte van obligaties is 55% van het fonds.

2.

Een omgeving fonds ontvangt 3% van financiële opbrengsten ter ondersteuning van:
- Educatieve functie voor (lokaal) onderwijs
- Ambassadeur functie voor promotiedagen duurzame techniek

3.

Regeling voor direct omwonende met een indirect voordeel d.m.v. korting op stroom.

4.

Omliggende bedrijven hebben de mogelijkheid stroom af te nemen en krijgen daarmee ook de GVO in handen

5.

Lokale energiecoöperatie heeft de mogelijkheid financieel te participeren in het project en daarmee
-in plaats van financiële vergoeding via obligaties- een deel van de energie te verkrijgen. Deze energie kunnen ze
verkopen aan de eigen leden in Haaksbergen. Hierbij blijft bestaan dat uitgegeven hoeveelheid obligaties maximaal
55% is, waarbij de energiecoöperatie maximaal 30% van de obligaties in handen kan hebben om andere
geïnteresseerden niet uit te sluiten.

