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Een maand of twee geleden ontving u onze eerste nieuwsbrief. Sindsdien hebben we
veel overleg gevoerd met het ROC en Pure Energie. Daarnaast hebben we diverse
berekeningen laten uitvoeren ten aanzien van dakcapaciteit en dakbelasting van het
ROC-gebouw voor de plaatsing van onze zonnepanelen. Hierbij is aandacht voor
obstakels op het dak zoals diverse hoge uitbouwen, bliksembeveiliging en
voorzieningen voor veilig werken op het dak. Het aantal panelen dat we kunnen
plaatsen is afhankelijk van deze belemmeringen.
Onlangs werd duidelijk dat het maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van
Enexis, voor het gescheiden meten van de opbrengst van onze energie, een hele
dure aangelegenheid lijkt te gaan worden. Enexis zoekt momenteel naar een
goedkoper alternatief voor de aansluiting bij het ROC.
Om de vaart er in te houden, zijn we op zoek gegaan naar andere locaties voor het
plaatsen van onze zonnepanelen. Over wat en waar hopen wij u op korte termijn te
kunnen informeren.
Wat komt allemaal bij kijken als je zonnepanelen op een dak wilt plaatsen?
Ten eerste moet het dak niet overschaduwd kunnen worden door hogere gebouwen
of andere obstakels ernaast. Dat is eenvoudig vast te stellen. Daarna is het belangrijk
om te weten wat de maximale dakbelasting is en de beschikbare oppervlakte en of er
geen hindernissen op het dak aanwezig zijn voor het plaatsen van de panelen.
Tenslotte moet het mogelijk zijn om de elektriciteit die geproduceerd wordt te kunnen
meten. Dat betekent een aparte aansluiting voor het meten van de energie van onze
zonnepanelen.
Tot zover het proces en de voorwaarden.
In de vorige nieuwsbrief spraken we over een FAQ van meeste gestelde vragen op
onze website http://zonnecollectieftuindorphengelo.nl/
Inmiddels staan de gestelde vragen en antwoorden op onze site. Door een
oplettende nieuwe inschrijver kwamen we er achter dat de automatische bevestiging
van aanmelding niet werkte. Dit heeft onze aandacht, maar is op dit moment nog niet
verholpen. We hebben nu een tweede emailadres als contactadres toegevoegd. Dit
is tuindorpzon@gmail.com. Dit adres kunt u gebruiken als contactadres.
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Inmiddels zijn er 86 aanmeldingen voor tezamen 920 panelen.
Volgende stap in de publiciteit is het ontwerpen van een aansprekend logo. We
hopen dit begin juli te kunnen presenteren.
Om op de hoogte te blijven van andere lokale initiatieven zoals de onze, voor
bijvoorbeeld samenwerking en kennisuitwisseling, hebben we ons aangemeld voor
de nieuwsbrieven en bijeenkomsten van Natuur en Milieu Overijssel, de Provincie
Overijssel en Samenwerken aan Lokale Energie.
Wij hopen u spoedig meer te kunnen vertellen over de voortgang van ons project en
over de locatie waar we onze eerste panelen zullen kunnen plaatsen. Dan kunnen
we u ook meer inzicht geven in de kosten, definitieve inschrijving en alles wat verder
nodig is voor een succesvolle duurzame samenwerking binnen ons Zonnecollectief
Tuindorp.

Heeft u vragen, stel ze dan via tuindorpzon@gmail.com
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