
Notulen informatiebijeenkomst Stroomvanhier 5 juli 2022 

Locatie: ’t Môks café  

Datum: 5 juli 2022 

 

Joris heet iedereen welkom en spreekt uit verheugd te zijn dat we nu eindelijk ook eens elkaar in 

levende lijve kunnen ontmoeten. 

Aan de hand van een presentatie nemen we met elkaar door hoe de initiatiefgroep voor 

Stroomvanhier begonnen is, waar we nu staan en wat de uitdagingen voor de komende tijd zijn. 

De presentatie komt in juli beschikbaar op site van Energiecoöperatie Stroomvanhier / Postcoderoos 

project op MaasBuren.nl. 

 

In dit verslag komen de vragen aan de orde die tijdens de presentatie zijn gesteld. 

1. Er is nu een afspraak met Enexis dat de nieuwe kabel voor ons project aangelegd zal zijn op 

23 februari 2023. Kun je Enexis daarop vastpinnen? Nee, dat is geen garantie. Er is gebrek 

aan capaciteit op het netwerk en er is een tekort aan personeel waardoor Enexis niet kan 

garanderen dat 23 februari gehaald zal worden. 

2. Is er een probleem met de levering van zonnepanelen? Op dit moment niet. 

3. Mogelijk zijn er straks dus panelen op de markt met meer capaciteit in kW dan nu, is dat een 

probleem voor ons? Nee, dan zijn er minder panelen nodig en kunnen we meer capaciteit 

benutten op de zuidzijde van de schuur. 

4. Het stikstofprobleem heeft te maken met het feit dat de panelen op een boerderij met 

rundvee gelegd worden en niet met de zonnepanelen als zodanig? Klopt dat? Ja.  

5. We moeten uiterlijk 22 augustus 2022 aan RVO de overeenkomst van het Recht van Opstal 

doorgegeven hebben, als dat niet lukt, moeten we dan het project stopzetten? In theorie zou 

je wel kunnen doorgaan, maar dan is er geen garantie voor de elektriciteitsprijs voor 15 jaar. 

Dat is dan een te groot risico. 

6. Is de SCE-subsidie dan gekoppeld aan de huidige locatie van Roording? Ja en we moeten 

binnen twee jaar na de toekenning van de subsidie gestart zijn. 

7. Zijn er geen andere projecten voor energieopwekking te starten, bijvoorbeeld zonneweides? 

Dat is mogelijk, maar dat zijn heel andere projecten qua omvang en investering. 

Geen overige vragen. 

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en gaat proberen of er wellicht toch nog daken 

beschikbaar zijn, nu de stikstofproblematiek voor boeren een extra probleem oplevert. Daarnaast 

heeft het bestuur al contact gezocht met Energie Samen omdat dit probleem ongetwijfeld voor veel 

meer coöperaties problemen gaat opleveren. 

 

 

 

 


