
U wilt wel zonnepanelen maar het eigen dak is niet geschikt? 
 
Op het gebied van energie en duurzaamheid is een hoop beweging. De bodem van Groningen daalt 
en schud en dus wordt het gebruik van dat gas afgeraden en de winning verlaagd en we het gebruik 
van gas verminderen. Wat het precies gaat worden kan per straat/wijk/buurt/dorp/stad verschillen. Een 
van de mogelijkheden waar we zelf een bijdrage kunnen leveren is op het gebied van elektrische 
energie. Met eigen zonnepanelen kan iedereen z’n eigen elektriciteit opwekken. Of met een groep van 
eigenaren op een daarvoor geschikt dak in je eigen postcodegebied. 

Het gemiddeld stroomverbruik van een Nederlands gezin is zo’n 3000Kwh. Met ongeveer 10 a 12 
panelen zou je dit verbruik kunnen compenseren en daarmee verlaag je de maandelijkse kosten voor 
elektriciteit.                                                                                                                                              
Het mooiste is als dit kan met zonnepanelen op het eigen dak. Helaas zijn niet alle daken hier 
geschikt voor. Bijvoorbeeld als een dak teveel in de schaduw staat. 

Dan is het mogelijk om binnen het eigen postcodegebied te investeren in zonnepanelen op het dak 
van iemand in de buurt. Zo kun je wel profiteren van de opbrengst van zonnepanelen. 

Energie coöperatie De Toekomst in Steggerda houdt zich bezig met duurzame energie doet dit o.a. 
door het ontwikkelen van kleinschalige postcoderoos projecten voor zonnepanelen. In 2018 is aan de 
Vaartweg in Steggerda het eerste boerderij dak vol gelegd met zo’n 200 panelen. De 14 eigenaren 
van deze panelen wonen in het postcoderoosgebied van Steggerda. 

Op dit moment is de coöperatie bezig met het ontwikkelen van een zonnedak aan de Meenthe in 
Wolvega.  

Dit biedt weer mogelijkheden voor andere geïnteresseerden 
om te investeren in zonnepanelen. Dit project valt onder de 
zgn. Postcoderoosregeling. In bijgaand kaartje zijn de 
postcodes weergegeven welke vallen binnen de 
postcoderoos van de Meenthe. 

Als uw dorp valt binnen deze regeling kunt u voor €250,- per 
paneel van 305 wattpiek participaties kopen in dit project. 

Daarnaast is EC de Toekomst op zoek naar daken t.b.v. 
zonnepanelen. Ook boerderijdaken met asbest zijn hiervoor 
interessant en kan er zelfs subsidie voor beschikbaar zijn. 
Hier kan dan ook weer een postcoderoosproject voor 
opgezet worden waarmee buurtgenoten binnen dat gebied 

kunnen deelnemen. 

EC de Toekomst  geeft ook adviezen in het Besparen, Opwekken en Leveren van energie. 

Wij ,als Plaatselijke Belang, willen inventariseren of er in onze 3 dorpen ook behoefte is om 

een eigen energie coöperatie op te richten. We kunnen dan ondersteuning en advies krijgen 

van EC de Toekomst.  

Op een donderdag in september willen we hier een bijeenkomst over beleggen. Bij minimaal 

20 belangstellenden kan het door gaan. Mocht u belangstelling hiervoor hebben dan kunt u 

zich opgeven bij het Plaatselijk Belang Eensgezindheid. 
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