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Zonnepark Kattenberg



Klimaatakkoord vraagt organisatie

Nationaal Klimaatakkoord 2019 bevat een 
samenhangend pakket aan maatregelen,
dat moet resulteren in een CO2-reductie
van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van 1990.
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Stichting Zon op Oirschot

De Stichting heeft tot doel:
 Het op duurzame wijze lokaal produceren van energie
 Bevorderen van de burgerparticipatie bij de energie transitie
 Collectieve verkoop van de opgewekte energie

• Stichting Zon op Oirschot initieert lokale energieprojecten. 
• Projecten worden operationeel ondergebracht in aparte coöperaties. 
• Wij maken gebruik van stimulerende overheidsmaatregelen, 

waarmee participanten hun voordeel kunnen doen.
• Zon op Oirschot werkt voor de Oirschotse gemeenschap -

èn voor onze toekomstige generaties.
• Dat doen we zonder winstoogmerk of enig eigenbelang.



Stichting, Coöperaties en samenleving

Stichting Zon op Oirschot
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Stichting Zon op Oirschot en Kattenberg

 RWE heeft als initiatiefnemer/investeerder gekozen voor ZoO als lokale partner

 De kans is uniek door cable pooling, geen terugleverbeperking

 ZoO neemt de uitdaging aan om inwoners te laten profiteren van het project

 Inwoners verdienen niet alleen de lasten, maar ook de lusten

 ZoO exploiteert zelfstandig een deel van het zonnepark

 Dit wordt ondergebracht in een aparte energie-cooperatie



De cooperatie  Zon op Oirschot - Kattenberg

 Inwoners kopen participaties in de cooperatie (1 participatie = 1 paneel)

 De cooperatie koopt zich in bij Zonnepark Kattenberg

 De cooperatie ontvangt SCE subsidie

 De cooperatie verkoopt de opgewekte energie

 De (netto) opbrengsten worden uitgekeerd aan de leden

 De leden kiezen uit hun midden het eigen bestuur

 Alle besluiten worden genomen door de ledenvergadering

 Wie profiteren van de opbrengsten?: alleen de leden



De opbrengsten, de risico’s

 De investering €/Wp is een van de laagste in de markt
 De concept business case laat nu een terugverdientijd zien van 9 jaar
 De SCE subsidie wordt éénmalig vastgesteld en geldt voor 15 jaar
 Pas nà toekenning subsidie wordt de investering gedaan 
 De elektraprijs opbrengsten zijn wisselvallig, maar tonen stijgende trend

Conclusies: 
De risico’s zijn zeer beperkt
De kern opbrengst is voorspelbaar
Geen koppeling aan eigen energie verbruik
Veel meer opbrengst dan op spaargeld



Het vervolg

 Er is nog een behoorlijk traject te gaan: vergunningen en veel meer

 Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden bij zonopoirschot@gmail.com

 Zij komen op de kandidatenlijst en daarmee in een voorrang positie

 De kandidaten worden op de hoogte gehouden van de status van het project

 De kandidaten krijgen t.z.t. een concrete investering aanbieding

mailto:zonopoirschot@gmail.com


Dank voor uw aandacht

Samen maken we Oirschot wat groener
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