
 

 

 

Nieuwsbrief nr. 7, april 2017, “De Kruisboog 

in uitvoering!” 

Beste leden en geïnteresseerden van de energiecoöperatie Opgewekt Houten, 

  

Belangrijk nieuws: onze leden hebben alle participaties van ons zonnedak op De Kruisboog 

gekocht! (En meer dan dat, zodat wij alvast gegadigden voor ons volgende zonnedak hebben!). 

  

Alle formele zaken zijn geregeld, de participaties betaald en nu is het zover: wij hebben onze 

installateur NewSolar opdracht gegeven om de installatie van het zonnedak te starten. De 

Kruisboog gaat in juni 2017 stroom leveren! 

  

Na de Algemene Ledenvergadering 

Op maandag 30 januari j.l. kwamen onze leden bijeen op de Algemene Ledenvergadering in het 

gemeentehuis van Houten. Unaniem gaven zij het groene licht voor de realisatie van ons zonnedak op de 

sporthal De Kruisboog. 

Hierna konden wij verder met het regelen van de formele kanten: het afsluiten van de 

ledenovereenkomsten, de betaling van de participaties, verdere contacten met de gemeente, 

netbeheerder Stedin, belastingdienst, enzovoort. 

  

Ook nu blijken er weer voldoende uitdagingen. Hier een kort overzicht. 

• Enkele leden, die participaties voor De Kruisboog hebben gereserveerd, trekken zich terug. Een 

belronde langs onze leden volgt en heeft succes. Ook het feit dat E-On zich terugtrekt uit het 

project De Zoutloods aan de A27 geeft nieuwe aanmeldingen bij Opgewekt Houten. En van “er 

kan nog meer bij” zijn wij opeens “uitverkocht”. Gelukkig gaan wij door met een volgend 

zonnedak en hoeven wij - los van nog extra geduld - niemand teleur te stellen. 

• Voor het gebruik van het dak op De Kruisboog sluit de gemeente met ons een 

huurovereenkomst af. Later blijkt dat de belastingdienst dit onvoldoende vindt en een Recht van 

Opstal eist alvorens de zogenaamde “aanwijzing” (goedkeuring voor het toepassen van de 

Regeling Verlaagd Tarief) af te geven. De notaris wordt ingeschakeld en na enkele weken 

vertraging is de akte nu rond. 

• Diverse verzekeringen en contracten zijn opgevraagd, uitgeplozen en met elkaar vergeleken. 

 



 

 

Realisatie zonnedak De Kruisboog 

Het zonnedak heeft een kleine technische 

wijziging ondergaan: de huidige zonnepanelen 

van Trina Solar hebben iets meer vermogen dan 

de oorspronkelijke panelen, namelijk 270 i.p.v. 

265 wattpiek [Wp]. Dat betekent dat er 366 in 

plaats van de oorspronkelijke 372 panelen zullen 

worden geplaatst bij gelijkblijvende 

stroomproductie. Voor onze deelnemende leden 

is dit voordeliger: meer productie per participatie. 

  

Na veel voorbereidingen zijn de formele 

opdrachten geplaatst en gaat het gebeuren! 

Stedin realiseert eind mei de netaansluiting en 

New Solar installeert de panelen in week 24 en 

25.  
 

 

Toekomst en groei Opgewekt Houten 
Opgewekt Houten gaat door! Met de bij De Kruisboog opgedane kennis en ervaring kunnen wij sneller 

dan voorheen zonnedaken realiseren. Een zonnige toekomst ligt in het verschiet! 

  

Onze ambitie is niet mis: Opgewekt Houten wil in totaal 150.000 zonnepanelen op daken van 

(bedrijfs)panden in onze postcodegebieden realiseren. Als eerstvolgende project staat Medisch Centrum 

Molenzoom op de nominatie. 

Maar dat is niet voldoende om onze ambitie waar te maken. Dat kunnen wij alleen met de hulp van veel 

Houtenaren: wij hebben nieuwe leden en geschikte daken nodig.  

 
Neem deel in ons volgende dak; er zijn nog participaties beschikbaar! 

  

En maak u a.u.b. reclame voor Opgewekt Houten zodat nieuwe leden zich 

aanmelden en nieuwe daken beschikbaar komen! Uw aanbeveling is immers de 

beste die wij kunnen hebben! 
 

Wilt u meedoen in onze coöperatie? 
Naast nieuwe leden en daken en is er ook ruimte om ons team uit te breiden. Wij zoeken betrokken leden, 

die zich willen inzetten voor een duurzaam Houten en ons willen helpen onze ambitie waar te maken. Wat 

u kunt doen? 

  

Binnen ons bestuur is plaats voor een secretaris (v/m). De secretaris vervult een belangrijke rol in ons 

bestuur: notuleren, voorbereiden meetings, concipiëren stukken/flyers/krantartikelen/nieuwsbrief/e.d., 

onderhouden website. 

  

Ook zoeken wij een pr-medewerker (v/m), die de feestelijk ingebruikstelling van De Kruisboog gaat 

organiseren. En daarnaast assisteert bij de veelheid aan taken op het gebied van ledenwerving, contacten 



 

Houtense ondernemers, organisatie voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties, vertegenwoordiging 

coöperatie bij interviews, events, e.d.. 

  

Leden met technische expertise (v/m) zijn van harte welkom om mee te helpen bij leverancierselectie, 

configureren zonnedaken, beoordelen offertes, begeleiden uitvoering, contacten installateurs, Stedin, 

energieleveranciers, enzovoort. 

   

 

 

Heeft u de passie, energie en tijd om onze coöperatie te helpen? 

Wij nodigen u van harte uit om met ons bestuur een oriënterend gesprek te hebben. 

Stuurt u dan een mailtje naar: info@OpgewektHouten.nl met uw passie en skills of als u vragen 

heeft. 
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