
Van rwzi naar Energiepark 
Hoe past een rwzi in de ambitie van WEN? 
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Wat kunt u verwachten van mij? 

 Wie ben ik en wat is mijn rol. 

 Ambitie WEN: 

 Wat hebben we nodig voor ambitie? 

 Waarom keuze voor rwzi? 

 Plannen met rwzi 

 Status. 

 Afronding. 



Wie ben ik en wat is mijn rol. 

 
 Jac Pluis  

 Lid van WEN 

 Inwoner van Wijnjewoude (Bûtewei) 

 Werkervaring 

 Hewlett Packard  

 Eigen ambitie: duurzaam advies/ondernemen (MVO) 

 Opleiding Erasmus Universiteit Rotterdam 

 Opzoek naar werk met duurzaam karakter. 

 

 Vrijwillig projectleider Energiepark 

 



Ambitie WEN: 

 
 Onderdeel van de WEN droom is: 

 Duurzame technieken. Behalve zonne-energie willen we onderzoeken of 

 er in Wijnjewoude andere technieken voor opwekking van stroom en 

 biogas renderend kunnen zijn. De focus ligt daarbij op monovergisting (om 

 biogas te produceren), kleinschalige windenergie, aardwarmte en opslag 

 van zonnewarmte. We hopen voldoende biogas uit mest te winnen om 

 zelfstandig in de gasbehoefte van het dorp te kunnen voorzien. Daarnaast 

 proberen we de locatie van de voormalige waterzuiveringsinstallatie te 

 gebruiken als energiepark. 

 

 

Zie WEN website:  https://www.wen.frl/onze-dromen/ 



Wat hebben we nodig voor 

ambitie? 

 



Waarom keuze voor rwzi? 

 
 Mooie locatie niet meer in gebruik door Wetterskip. 

 Goede locatie in het kader van gemeentelijke richtlijnen. 

 “Dikke” elektriciteitsaansluiting  

 Opstallen aanwezig die mogelijk gebruikt kunnen worden voor … 

 



Plannen met rwzi 

 

 Primair (globale energiebehoefte dorp voorzien) 

 Zonneweide met x.000 panelen. (± 12.000 panelen voor behoefte) 

 Opwerking van biogas naar groengas (aardgas kwaliteit, ± 1.500.000 m3 voor 

behoefte ≡ ± 1500 melkkoeien plus jongvee). 

 

 Secundair (eventueel gebruik opstallen) 

 Seizoensopslag voor energie 

 Pilotlocatie voor nieuwe duurzame opwektechnieken. 



Status. 

 

 Wetterskip beraadt zich op dit moment over de overdracht, streefdatum 

juni/juli ‘17. 

 Bewoners in de omgeving van rwzi, en Klein Groningen en dorp betrekken. 

 Medestanders benaderen en hopelijk vinden onder de boeren voor biogas 

opwek (Monovergisting). 

 Omgevingsvergunning (zon gemakkelijker als gas) bespreken met 

gemeente. 

 Subsidie aanvraag (SDE+, inkomstengarantie). 

 Voor zon 

 Voor gas 



Afronding. 

 Als er mensen zijn die ons willen bij dit project horen we dat graag!! 

 

 

 We zijn specifiek opzoek naar iemand met juridische kennis/ervaring met 
vergunningen, subsidie aanvragen, oprichtingsaktes en offertes. 

 

 

 Vragen/Opmerkingen? 

 

 Contact: Mail: jac791@hotmail.com    Telefoon: 06-27065487. 
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