
Eigen zonnepanelen bij 't Vierspan
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Na het succes van het eerste zonnepanelen project - Geen-
eindseweg 8 - opgestart in september vorig jaa6 kan de coö-
peratie Zon op Oirschot nu, met trots, een tweede project
aankondigen, locatie't Vierspan aan de Notel.

ilg[t5l-,["{flJ"§ - Met de asbest-
sanering van het dak van de
rijbak, doet zich de gewel-
dige gelegenheid voor om
dit te combineren met het
plaatsen van zonnepanelen.
lemand die geen zonnepane-
len op het eigen dak kan of
wil hebben, kan dat wel doen
op een ander dak. Dankzij de

overheid, dankzij de postco-
deregeling die daarvoor be-
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dacht is. De zonne-energie
coöperatie Zon op 0irschot
en Stichting 't Vierspan heb-
ben gewerkt aan duurzame
sa menwerking;'duurzaam' in
tijd en als in milieubewust-
zijn. lnwoners van 0irschot
kunnen daar deelgenoot van
zijn.
De overheid heeft zich ge-
committeerd aan milieu-
doelstellingen, vastgelegd op
de conferentie van Parijs in

zot5. Die doelstelling wordt
pas gehaald wanneer er op
grote schaal duurzame ener-
gie wordt opgewekt. 0mdat
een groot aantal huishou-
dens niet een geschikt dak
heeft voor zonnepanelen, is

door de landelijke overheid
de Postcoderoosregeling in
het leven geroepen. Daarmee
wordt het particulieren mo-
gelijk gemaakt zonnepanelen
te plaatsen op 'andermans

dak'. Voorwaarde is dat men
zich verenigt in een coöpe-
ratie voor een controleerbaar
en wettelijk kader.

De Coöperatie
Zon op Oirschot werd op-
gericht vanuit een buurti-
nitiatief om een bijdrage te
leveren aan een beter ener-
gieverbruik, het besparen op
fossiele brandstoffen, door
lokaal duurzame energie
op te wekken. De coöpera-
tie is een bonte verzameling
van particulieren die elkaar
vonden door het gemeen-
schappelijke doel. Wat Zon
op 0irschot beoogt én onder-

Meer informatie op:
wrruw.zonopoirschot.nl
Heeft u belangstelling
voor deelname of heeft u
vragen, neem dan
contact op met een van
de volgende contactper-
sonen: Hans Geene,
voorzitter. Tel. o5-
t2836174, email:
jjhgeene@gmail.com
Michel van den Molen-
graft, secretaris. Tel.

o5-26882o5r, email:
vandenmolengraft@
gmail.com

Zon op 0irschot werd opgericht vonuit een buurtinitiotref om een bíjdrrtge te leveren oon een beter

energieverbruik, het besparen op fossiele brondstoffen, door lokoal duurzome energie op te wekken

neemt heeft bovenal maat-
schappelijke relevantie. Er

z'ljn alleen winnaars, de le-
den krijgen energiebelasting
terug en het milieu knapt er
een beetje van op. 7on op
0irschot heeft bewezen de

zaken goed voor elkaar te

hebben in uitstekend samen-
spel met haar leden.
Het eerste doel is al gereali-
seerd. Het dak van de loods
aan de Geeneindseweg 8 dat
beschikbaar is, ligt inmiddels
vol met 348 zonnepanelen.
Met 94.5oo Wattpiek ver-

mogen wordt over de eer-
ste ro jaar gemiddeld 8o.ooo
kWh per jaar gegenereerd en

38.4oo kg Coz per jaar be-
spaard. Op 9 septemberjwerd
de installatie formeel door
wethouder Frans van Hoof in
werking gesteld. De Gemeen-
te 0irschot steunde het initia-
tief en heeft ruimhartig 5.ooo
euro subsidie toegekend. Dit
tweede project - 't Vierspan
- biedt belangstellenden de

mogelijkheid toe te treden tot
de cooperatie door het kopen
van participaties, die elk gelijk
staan met de waarde van één

zonnepaneel. Opnieuw heeft
de Gemeente 0irschot ter on-
dersteuning een subsidie van

5.ooo euro verstrekt. Centraal
staat de teruggave van ener-
giebelasting over de door
panelen opgewekte energie.
Dit wordt verrekend met de

energieleverancier van de

inwoner. Anders dan bij een
private installatie garandeert
de overheid (dus alleen op
basis van de Postcoderoosre-
geling) teruggave van ener-
giebelasting voor een periode
van 15 jaar aan de leden van
een energie-coöperatie.
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