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Graag willen wij jullie informeren over de ambities van “Zon op Oirschot”. 

 

Zoals jullie weten hebben we al twee zonne-energie projecten gerealiseerd, waarvan het tweede 

project – Manege ’t Vierspan – nu wordt geïnstalleerd. Jammer is dat we 21 weken moeten wachten 

tot Enexis ons tweede project aan het net aansluit; een steeds groter wordend probleem. Door deze 

twee projecten hebben we in het kader van de postcoderoosregeling ruim 1000 zonnepanelen 

geïnstalleerd. De 56 Oirschotse gezinnen die meedoen profiteren hier direct van door het rechtstreeks 

terug ontvangen van de energiebelasting – gegarandeerd gedurende 15 jaar – en via het meedelen in 

de opbrengst van de coöperaties dankzij de geproduceerde energie. 

 

Wat willen we nog meer als “Zon op Oirschot”. 

Fase 3. Weer een dak volleggen in het kader van de postcoderoosregeling, waarvoor we weer een dak 

zoeken. Wellicht weet u een dak dat er geschikt voor is. 

 

We hebben ook een oplossing voor huurders, nog steeds onder de formule van de 

postcoderoosregeling  die zonder investering in zonnepanelen kunnen profiteren van de teruggave van 

de energiebelasting. De woningbouwvereniging bepaalt hoe deze oplossing wordt vormgegeven. De 

doelstelling is dat de huurder er financieel beter van wordt. Op deze wijze draagt men bij aan het 

duurzamer maken van Oirschot. Hiervoor hebben we de medewerking nodig van de 

woningbouwverenigingen. 

 

We onderzoeken of we mee kunnen liften met een windmolenproject. Dit moet voor Oirschot een 

sociale windmolen worden, waarvan er al een aantal staan in Nederland.  

Het doel van een sociale windmolen is om enerzijds een belangrijke bijdrage leveren aan de 

energietransitie richting een energieneutraal Oirschot en anderzijds het financieel ondersteunen van 

sociale doelen van verschillende Oirschotse verenigingen en stichtingen en zo de gemeenschapszin in 

onze gemeente extra te versterken.  

 

Teneinde onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten is de Stichting Zon op Oirschot opgericht 

die, parallel aan de gelijknamige coöperaties, nieuwe projecten kan aanzwengelen en op velerlei 

terrein samenwerking kan zoeken en slagvaardiger kan optrekken met bijvoorbeeld woningcorporaties 

en de Gemeente Oirschot bij de enorme opdracht om in 2050 CO2 neutraal te zijn. 

 

Op onze website vindt u meer informatie. 

www.zonopoirschot.nl 

 


