Nieuwsbrief, december 2019
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang van ons project, waarvoor
u belangstelling heeft getoond.

Waar staan we?
Na de toezegging en dak-overeenkomst voor de
installatie Monkey Town, en het helaas niet rond
krijgen van een gezonde businesscase als gevolg
van extra kosten voor de dakconstructie, zijn wij
voortvarend op zoek gegaan naar andere panden.
Tot nu toe hebben de gesprekken met andere dak
eigenaren op het bedrijventerrein geen resultaat
opgeleverd. Zie ook verder in deze nieuwsbrief. Een
tweetal andere daken bevatten asbest dat eerst
gesaneerd moet worden en de aangeboden
brandweerkazerne gaat per 1 januari a.s. over naar
de nieuwe eigenaar Veiligheidsregio Kennemerland. Helaas komt verder uit de samenwerking
met de Omgevingsdienst IJmond die bezig is het bedrijventerrein te verduurzamen, nog geen
zicht op geschikte panden. Vandaar dat we onze blik ook hebben gericht buiten de bebouwde
kom, naar de daken van boeren.

En verder?
Begin 2020 informeren wij u opnieuw over eventuele
resultaten en nemen wij besluiten over de opties
voor ons project. Wij zullen u als aspirant lid hierbij
ook betrekken. Ook zijn wij, samen met DUEC, in
gesprek met de gemeente over mogelijkheden voor
een zonneweide. Hierbij wordt onder meer gekeken
naar vergunningen, beleid en de Regionale Energie
Strategie, waar op dit moment invulling aan wordt
gegeven. Het spreekt voor zich dat wij liever kiezen
voor zonne-panelen op een dak dan voor een zonnepark maar als we voor een park kiezen dan
liever voor een park in lokaal eigendom dan een park van een commerciële ontwikkelaar.

Wat kunt u voor ons doen?
Voor ons is het van groot belang het juiste aantal deelnemers en gewenste panelen te weten.
Alleen dan kunnen wij de juiste vervolgstappen zetten. Wij hebben nu 48 voorinschrijvingen
voor een maximaal aantal van 524 certificaten (zonnepanelen) geregistreerd. Gezien de lange
wachttijd kunnen wij ons voorstellen dat u inmiddels een andere keuze heeft gemaakt. Wij
willen u vragen om uw inschrijving te actualiseren of te verwijderen door in te loggen op Uw
gebruikerspagina. Uiteraard zijn wij ook zeer
benieuwd naar uw mening en suggesties, mail deze
dan naar info@uitgeest.nl

Uitgeest: 77 grote onbenutte daken, totaal 154.000 m2!
Alleen al op het bedrijventerrein zijn 26 grote bedrijfsdaken, 71.000
m2 onbenut. Daken die mogelijk toch geschikt zijn om zonnepanelen
op te plaatsen. Tot op heden is het ons nog niet gelukt om ondernemers te motiveren om hun dak, tegen een bescheiden vergoeding,
beschikbaar te stellen voor bewoners die graag willen bijdragen aan
de klimaatdoelstellingen en gebruik willen maken van eigen
stroomopwekking maar dit niet kunnen door het ontbreken van een
geschikt dak. Bij veel dak eigenaren ontbreekt echter de urgentie en
is de maatschappelijke betrokkenheid ondergeschikt aan eigen
voordeel. Een onbenut dak “uitlenen” aan een andere partij, is ook
vaak een brug te ver. Met deze ervaringen hebben wij alsnog veel
waardering voor de dak eigenaar en Monkey Town Uitgeest, dat zij
hun dak beschikbaar wilden stellen. Een zonnestroominstallatie en
zeker een Postcoderoosproject is ook niet om er rijk van te worden,
wel om bij te dragen aan ons milieu, voordeel voor bewoners en een collectieve installatie waar je
met trots van kan zeggen dat is van en voor ons samen!
Wilt u reageren? Mail naar info@uitgeest.nl Klik op de kaart voor nadere informatie.

Subsidie voor Zon op Uitgeest.
De provincie Noord-Holland heeft ons een subsidie van € 7500,- toegekend ter ondersteuning
voor het realiseren van een collectieve zonnestroominstallatie. Deze bijdrage is voor technisch
advies en het dekken van de kosten voor het beschikbaar krijgen van een dak en het werven
van deelnemers. Onze operationele kosten vallen buiten de subsidie.

Natuurorganisaties stemmen in met grote zonneparken in het landschap.
Nederland is een mini-Klimaatakkoord rijker. Daarin schaart de voltallige milieubeweging zich
achter afspraken voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Niet op daken, maar rijen dik
op het land, hectares vol. Dat is een doorbraak voor zonne-energie. Aldus Frank Straver in
Trouw. Klik voor het lezen van het gehele artikel

Wij wensen u prettige feestdagen

en een duurzaam en in alle opzichten
een zonnig 2020

Deze mail is alleen verzonden aan de (aspirant) leden en belangstellenden om geïnformeerd te
blijven over Zon op Uitgeest. Heeft u vragen of wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden? Stuur
een mail naar info@zonopuitgeest.nl Meer info: www.zonopuitgeest.nl
Coöperatie Zon op Uitgeest u.a.

