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Het allereerste begin...
We kunnen niet eindeloos doorgaan met het opmaken van de
fossiele energievoorraden en
tegelijk door vervuiling en CO2uitstoot fundamentele ecosystemen aantasten. Als mens zijn
we onderdeel van de natuur. De
gevolgen van ons gedrag kunnen we niet blijvend negeren.
Daarom vind ik gebruik maken
van duurzame energie belangrijk.

Hoe loopt het ?
Met de school en de gemeente waren al afspraken gemaakt over de mogelijkheid
van plaatsing op het dak van
het KWC. Een vergunning is
voor zonnepanelen niet nodig. Dus hangt het project
Zon op KWC met name op de
financiën. En die zijn weer
afhankelijk van twee zaken:
 De vergoeding die wordt verkregen uit besparingsacties binnen de school: het besparingsplan
 Het aantal zonnepanelen dat de coöperatie kan
plaatsen. De coöperatie mikte op een installatie met
75 á 100 zonnepanelen.
Op dit moment zijn er rond 25 aanmeldingen binnen.
De mensen die zich tot nu toe hebben aangemeld,
hebben interesse in 80 tot 120 panelen. Dat betekent
dat er voldoende potentiële kopers zijn om het project
haalbaar te maken. Daarom worden nu de volgende
stappen gezet.

Enkele jaren gelden vroeg ik als
huurder toestemming van de
woningbouwvereniging om zonnepanelen op het dak te leggen.
Dat kreeg ik niet vanwege gebreken in de dakconstructie.
Sinds die tijd broedde ik op andere mogelijkheden, zoals een
zonneproject samen met anderen. Maar hoe vond ik die anderen? De CoCreatiedag op 12-12
-'12 bood een unieke mogelijkheid mede-organisatoren voor
een dergelijk initiatief te zoeken. Ik meldde me aan en hield
die dag een korte presentatie.
Naar voorbeelden van elders
pleitte ik voor de oprichting van
een coöperatie van burgers die
samen zonnepanelen op een
openbaar gebouw zouden leggen. Al direct meldde Arnout
Scheurwater zich en binnen enkele weken al hoorden we dat
het KWC zocht naar een dergelijk project voor hun eigen dak.
En toen ging alles van start....
Han Horstink

In deze fase worden een aantal zaken parallel aan elkaar uitgevoerd:
 Oprichting van de coöperatie
 Opstellen van contracten voor de school en
voor de toekomstige leden
 Het besparingsplan
voor het KWC (nodig de
financiering) wordt uitgewerkt & subsidie aangevraagd voor de investering
 Formuleren van het programma van eisen voor
de zonnepanelen
 Uitvoeren van een inventarisatie naar bedrijven
die zonnepanelen kunnen leveren.
Lees verder op pagina 2
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Er wordt op gemikt om in januari offertes op te vragen. Als
de offertes in februari binnen
zijn, kan de leverancier worden
gekozen en kunnen de plaatsingswerkzaamheden worden
ingepland. Daarbij zijn we natuurlijk afhankelijk van
‘werkbaar’ weer. De coöperatie
wil de kosten zo laag mogelijk
houden. Daarom worden de
leden opgeroepen een steentje
bij te dragen. De klus zal in
totaal ca. 2 weken duren. Maar
mensen die meehelpen kunnen
kiezen of ze een halve dag komen of meerdere dagen:
“Heeft u zin om de handen uit
de mouwen te steken en bij de
installatie te helpen, meldt u
dan aan.”
Frank Spruit

Energiebesparing
Besparen op verlichting is de
moeite waard. Op verlichting bespaart u tientallen euro's per jaar
als u bijvoorbeeld gloeilampen en
halogeenlampen vervangt
door energiezuinige verlichting.
Wacht niet
met vervangen totdat
een gloeilamp stuk gaat – het
milieuvoordeel van de zuinige
lamp is veel groter dan het nadeel van weggooien terwijl de
gloeilamp nog werkt.

Goed opletten helpt ook: laat
geen lampen branden als er niemand is, ook niet als u korte tijd
een kamer verlaat. En: maak optimaal gebruik van daglicht.
Bron: www.milieucentraal.nl

Zon op KWC & het energieakkoord
We hebben besloten voor het project Zon op KWC geen
gebruik te maken van de regeling voor coöperaties uit
het energieakkoord dat het kabinet met sociale partners heeft gesloten. Via deze regeling kunnen energie
coöperaties verlaging van de energiebelasting krijgen.
Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden die voor
ons ongunstig zijn.
Allereerst moeten álle deelnemers binnen een zogenoemde postcoderoos wonen: het postcodegebied
waarin de zonnepanelen worden geplaatst plus de ring
van postcodegebieden daar direct omheen. In ons geval woont een aantal belangstellende buiten deze postcoderoos.
Ook wordt de regeling over vier jaar geëvalueerd. Gezien het wispelturige overheidsbeleid weet niemand
hoe dat zal uitpakken. De lange termijnafspraken die
wij met het KWC maken, bieden meer zekerheid.
Bovendien hebben wij het belastingvoordeel niet nodig,
doordat de vergoeding die de school biedt voldoende is
voor een redelijke terugverdientijd.

Terugblik
Op donderdag 23
mei ondertekenden
Opgewekt in Culemborg en het
KWC een intentieverklaring waarin
de uitgangspunten
van de voorgenomen samenwerking zijn vastgelegd. Het gebeuren
vond plaats op het dak van de school. Links Joke Hengeveld, directrice van het KWC en rechts Han Horstink,
voorzitter van de initiatiefgroep.

