
 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van de ZoO coöperaties Geeneindseweg en Notel 53, 

 

Graag willen wij jullie op de hoogste stellen van de activiteiten en het wel en wee van de stichting. 

Het bestuur heeft helaas een gewaardeerd lid moeten laten gaan. Frans van Hoof heeft besloten dat 

hij zich meer gaat richten op Middelbeers en op KempenEnergie. Dat vinden wij heel jammer omdat 

Frans met zijn achtergrond – o.a. als oud-wethouder van Oirschot – toegevoegde waarde had in het 

stichtingsbestuur m.n. bij het overleg met lokale en provinciale overheden. 

Tegelijkertijd mogen wij Marco van Laarhoven verwelkomen als nieuw lid in het stichtingsbestuur.  

Even zelf voorstellen:  “Mijn naam is Marco van Laarhoven. Er staat twee keer Oirschot in mijn 

paspoort, maar heb ook een tijdje buiten ons mooie dorp gewoond. In 2010 kregen we met ons gezin 

de kans om een eigen huis in Oirschot te bouwen. Mijn vrouw en ik namen, en nemen, allebei klimaat-

verandering zeer serieus en voor de toekomst van onze kinderen besloten we een passiefhuis (Google 

weet het) te gaan bouwen. Ik ben van huis uit werktuigbouwer, dus ik zette mijn tanden in de techniek 

en zo rolde ik van lieverlee in de wereld van duurzaam bouwen en duurzame energie- opwekking. Ik 

ben al enige jaren actief als energiegids bij KempenEnergie en bij ons eigen O3-energie. Nu ga ik dus 

ook mijn best doen om me nuttig te maken bij Zon op Oirschot. Daar heb ik zin in! “   Welkom Marco! 

De Stichting is erg actief geweest met het vinden van locaties om zonnepanelen te plaatsen. Belangrijk 

is op te merken dat door de stikstof perikelen de boeren, en ook wij, huiverig zijn om overeenkomsten 

van minimaal 15 jaar aan te gaan, aangezien de politieke toekomst van boerenbedrijven onzeker is. 

 

Zo’n 10 projecten werden er aangeslingerd maar gingen uiteindelijk niet door, bijvoorbeeld: 

Een caravanstalling, veel tijd en energie ingestoken, maar de eigenaar besloot toch niet verder te gaan. 

Een dressuurstal: de eigenaar wil, gezien de looptijd van 15 jaar, zijn opvolgers niet belasten met een 

zonnepanelen project. Een andere rijstal eigenaar, we waren bijna rond, ziet ervan af vanwege de 

sterke verhoging van zijn opstalverzekering (een onderkend fenomeen en onduidelijk beleid). 

Wij hebben bij DPD een presentatie gegeven over ons Op Rozen project voor deelnemers met een 

kleine beurs. DPD heeft besloten om niet met onze stichting verder te gaan, maar heeft wel 

zonnepanelen geplaatst voor eigen gebruik. 

Opnieuw een forse rijstal waarvan de eigenaar heel gemotiveerd is om panelen op zijn rijbak te 

plaatsen, maar door de te zwakke dakconstructie is dit onmogelijk te realiseren bij het relatief beperkte 

aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden. 

Een veeboer bood enthousiast zijn stal aan, echter ook deze blijkt niet geschikt voor extra belasting. 

De Meeuw Oirschot heeft besloten om zelf zonnepanelen te plaatsen voor eigen gebruik. 

Het project op een manege in Best verviel door de slechte gezondheid van de eigenaar. 
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Wat zit nog in het vat: 

We zijn in gesprek met Heras Hekwerk voor het dak van het hoofdkantoor. Wordt  vervolgd. 

De verbreding van de A58 zou een mogelijkheid zijn om b.v. op de geluidswallen zonnepanelen te 

plaatsen. Wij zijn in gesprek met RWS en de Gemeente Oirschot wat de mogelijkheden zijn. Realisatie 

staat evenwel pas over 5 jaar op de rol. 

Hetzelfde zou kunnen bij de geplande randweg in ontwikkeling; de rechtstreekse verbinding tussen de 

Kempenweg en Eindhovensedijk. Hierover proberen we de politieke partijen te interesseren. De 

randweg zou al sneller een feit worden. 

Wij hebben een presentatie gegeven aan Wooninc over de mogelijkheid om huurders, met een mini 

investering van ca. € 10, te laten meedoen en profiteren van een zonne-energiesysteem. Wordt 

vervolgd. 

In de afgelopen tijd hebben we regelmatig collega’s van omliggende dorpen die bezig zijn met het 

oprichten van lokale energie coöperaties, met raad en daad bijgestaan. 

 

Jammer dat we nog geen derde project hebben kunnen realiseren, we werken er keihard aan en we 

houden ons zeer aanbevolen voor goede locatie tips of nuttige contacten. 

We zijn zeer content met de goede resultaten van de beide coöperaties, waarvan de installaties boven 

verwachting produceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


