Verslag informatieavond MEC-TTR Zonnepanel, 3 maart 2016
Samenvatting
Op 3 maart 2016 hielden MEC en Transition Town Roosendaal voor de zesde keer een Zonnepanelavond.
Waren de vorige avonden gericht op individuele huiseigenaren, deze avond was bestemd voor mensen die
langs een collectieve weg met zonnepanelen bezig zijn: corporaties, VVE's van wooncomplexen,
buurtinitiatieven, etc.
Na een kort inleidend woord van Peter van Leemput voor de twintig aanwezigen konden de presentaties
beginnen. Deze zijn te downloaden via bit.ly/1RNU9WM, daarom zijn onderstaande besprekingen beknopt
gehouden.
Stadlander
Wim van den Bergh van wooncorporatie Stadlander uit Bergen op Zoom belichtte het onderwerp
zonnepanelen vanuit de brede visie van Stadlander, onder het kopje integrale duurzaamheid. Hij legde uit
hoe een aantal wensen, trends en harde gegevens Stadlander tot hun aanpak hebben gebracht. Denk
bijvoorbeeld aan de noodzaak om in snel tempo bestaande woningen levensloopbestendig te maken, wat
leidde tot het gebruik van prefab en industriële productieprocessen, waardoor weer de noodzaak om meer
vraag te creëren (bv. ook in de VVE-markt) tot gevolg had. Ook lichtte hij toe hoe de aanpak van
Stadlander in de loop der jaren aangepast werd.
Tijdens de presentatie werd een illustratief filmpje vertoond over het project Stroomversnelling in OudVossemeer:
https://www.youtube.com/watch?v=0l_Emxb2f3k
Buurkracht
Steve Duzanson vertelde waarom netbeheerder Enexis Buurkracht.nl heeft opgericht: energiebesparing leidt
heel simpel tot goedkopere netten.
Elke Buurkracht-initiatief heeft de volgende ingrediënten:
- een buurt van 100 tot 300 huizen
- een Buurtteam
- een Plan van Aanpak
- een planning van de activiteiten
De Buurkrachtorganisatie ondersteunt de lokale initiatieven met bv. drukwerk, een website op
buurkracht.nl, organiseren van bijeenkomsten, draaiboeken etc.
LENS
Tessa te Riele was voor deze presentatie uit Amsterdam gekomen!
LENS ondersteunt zonnepaneelprojecten in de gestapelde bouw, oftewel appartementencomplexen.
Kenmerk: het dak wordt gedeeld. Ook is er naast de individuele energiemeters altijd een algemene meter,
waarmee het verbruik van bv. lift en garageverlichting wordt bijgehouden.
LENS ondersteunt projecten in alle aspecten: technisch, juridisch, economisch/financieel en sociaal. Als
een hoopgevend project in de praktijk toch stukloopt, is dat vrijwel altijd op het sociale aspect.
De technische uitvinding van LENS, 'Herman de Zonnestroomverdeler', is een installatie die tussen de
omvormer van de PV-installatie en de individuele meters van de bewoners geplaatst wordt. Dit geeft een

aantal voordelen boven de andere twee opties (elke bewoner een eigen stukje dak, óf de hele PV-installatie
centraal geregeld).
Bij navraag bleek geen van de vertegenwoordigde VVE's in de zaal bezig te zijn met zonnepanelen.

Wocozon
Stichting Wocozon neemt de hele zorg van zonnepanelen over van wooncorporaties, aldus Roland van der
Klauw.
Elke huurder krijgt van Wocozon genoeg panelen op het eigen dak om 80 à 90 procent van het jaarverbruik
te leveren. De bewoner betaalt een daarop bepaald voorschot voor te leveren energie. Aan het eind van het
jaar wordt de werkelijk geleverde hoeveelheid energie bepaald. Een overschot in een zonnig jaar is gratis
voor de bewoner. Niet geleverde energie wordt van het voorschot terugbetaald à 21 ct per kWh.
Wocozon regelt zelf de financiering van de installaties. Hun aanpak vergt daarom geen investeringen van
huurder of corporatie en levert huurders zo'n honderd euro per jaar voordeel op.
Energiek Halderberge
De aanduiding 'energiek' is zeker ook van toepassing op de presentatie van Onno Eigeman. De voorzitter
van Energiek Halderberge schetste een groot aantal initiatieven. De organisatie werkt met veel partners
samen, onder andere de gemeente, enkele sportverenigingen, diverse scholen, vliegveld Seppe, RWB
(Regio West-Brabant). Ook Onno Eigeman hamerde op het benutten van zo veel mogelijk
besparingsmogelijkheden.
Ten slotte
Het was een geslaagde en leerzame avond. Ondanks de verschillende invalshoeken bleek de observatie, dat
positieve gedragsverandering sterk wordt gestimuleerd door gesprekken met buren, steeds terug te komen.
Aan het eind van de avond deelde Sjaak Adriaanse aan de sprekers een fles heerlijke biologische wijn uit.

