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Er was een mooie opkomst en de koffie/thee smaakten goed 
(betaald uit een kleine subsidie van de Gemeente). 
Voorzitter Hans stelt het bestuur van Zon op Oirschot voor: 
Joost, Marco en Michel. Ook aanwezig – als toehoorder – Paul 
van der Groen, teamleider beheer en onderhoud van Wooninc. 
 
De presentatie gaf veel informatie en dat leverde natuurlijk 
ook veel vragen op. Het voert te ver om alle vragen hier te 
behandelen. Velen moesten een denk-omslag maken van eigen panelen hebben (waarbij je zelf kunt 
salderen) naar de collectieve opwekking. Bij collectieve opwekking, zoals voor dit project, is er geen 
koppeling met uw eigen meter en ook al liggen er panelen op uw dak, de opgewekt stroom gaat naar 
een centrale meterkast en vandaaruit naar de contractafnemer van de stroom. De deelnemers aan de 
cooperatie ontvangen dus hun vergoeding van de subsidie èn de opgewekte stroom via de cooperatie. 
Dat lijkt een omweg, maar is de beste manier om zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te maken. 
 
Er was ongeloof dat de investering voor de huurders slechts éénmalig€ 10 per paneel is, maar het is 
echt zo. Overigens is er een deelname maximum van 10 panelen per woning. 
 
Indien u niet mee wilt doen, maar 70% van de bewoners doen wel mee, dan is er kans dat u toch 
panelen op uw dak krijgt, waar u dan niet van profiteert.  
 
Huurders melden dat de daken van de woningen aan de Eeusel en De Dries hier en daar in slechte staat 
verkeren. Dit is inmiddels nagevraagd bij Wooninc. Zon op Oirschot laat geen panelen leggen op 
slechte daken. Wooninc laat nog weten wat de status is. Wordt vervolgd. 
 
Huurders met bepaalde uitkeringen (ziekte, bijstand of toeslagen) merkten op dat de inkomsten uit de 
opbrengst van de panelen met hun uitkering verrekend zal worden en hen dus weinig tot niets 
opleveren. Dit aspect heeft Zon op Oirschot vandaag besproken met de adviesraad. Wordt vervolgd.  
 
Aan het einde van de avond was er gelegenheid tot intekenen voor een aantal panelen. Dat intekenen 
is nog vrijblijvend en niet beslissend, maar geeft Zon op Oirschot inzicht in de concrete belangstelling. 
Er hebben zich tot nu toe 20 huurders ingeschreven. Het minimum voor doorgang van het project ligt 
op 68 deelnemers. Een aantal huurders wilde eerst nog bedenktijd. Dat is geen probleem, meldt u zich 
(voor eind september) per e-mail vandenmolengraft@gmail.com aan bij de secretaris van Zon op 
Oirschot met: ‘ja ik wil intekenen’ en uw adres/naam/gewenst aantal panelen. 
 
In de bijlage treft u de Pdf versie van de PPT presentatie om het allemaal nog eens na te lezen. 
Het zou fijn zijn als u met uw buren praat over het project, want we hebben echt meer deelnemers 
nodig. Degene zonder mailadres (krijgen dit verslag in de bus) kunnen de presentatie vinden op 
www.zonopoirchot.nl  
 
De algemene indruk was dat de informatie goed is overgekomen, de sfeer was goed, de aanwezigen 
waren heel actief met vragen. We denken dat de informatieavond aan doel en opzet voldaan heeft.  
Het nu aan jullie om de deelname talrijker te maken!  Wij willen daar graag bij helpen. 
 
Dank aan allen voor uw komst en bijdrage aan de avond. 
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