Groene Netwerkborrel van WEL
Op woensdag 11 mei organiseerde WEL weer een Groene Netwerkborrel in Energiecentrum De
Volmolen. Meer dan 30 mensen waren afgekomen op een gevarieerd programma.

Voorzitter John Felten van WEL opende de avond met het Convenant
Duurzaamheid. Dit idee voor een contract tussen partijen om
duurzaamheid in Waalre te bevorderen wordt door een Denktank van
betrokken inwoners ontwikkeld. John
hoopt hier binnen een paar maanden
een resultaat te kunnen tonen. Frits Melgert liet vervolgens zien
dat winst en duurzaamheid heel goed samen kunnen gaan in een
ontwikkeling die 30 jaar geleden bij Philips plaatsvond bij de
productie van een televisie-onderdeel.
Lukas Leyten van WEL presenteerde vervolgens het
hoofdthema van de avond: het Collectieve Zonnedak
op De Pracht. Een ‘collectief zonnedak’ is een
installatie op een groot (publiek) dak waar
particulieren in kunnen deelnemen via een coöperatie.
Zij kunnen profiteren van een belastingkorting (12 cent
per opgewekte kWh) die verrekend wordt met het
eigen verbruik van de deelnemer. Met de 6 cent per
kWh die de stroom opbrengt, levert dit een deelnemer
dus 18 cent per kWh op. Na 15 jaar levert dit een rendement op van 4,3% per jaar. Om te profiteren
van dat belastingvoordeel moet je wel ‘in de buurt’ wonen, in een zogenaamde ‘postcoderoos’ en je
eigen verbruik nog niet gecompenseerd hebben via bijvoorbeeld eigen zonnepanelen. Op De Pracht
wil WEL nu een eerste collectief dak gaan laten leggen van 236 zonnepanelen met een geschatte
beginopbrengst van 55 MWh per jaar. De Gemeente heeft inmiddels ingestemd met de hiervoor
benodigde basissubsidie en WEL gaat nu de installatie aanbesteden en een energieleverancier
selecteren voor de verwerking van de belastingkorting. Zij hopen dit vóór de zomervakantie af te
kunnen ronden en een definitief voorstel met precieze cijfers te kunnen voorleggen aan potentiële
deelnemers. Er kwamen veel vragen uit de zaal, o.a. over wat er gebeurt bij verhuizen of overlijden,
dan neemt de coöperatie het over en probeert het door te verkopen. En wordt de deelname bij het

vermogen opgeteld? Lukas dacht van niet, maar gaat dat nog uitzoeken. Aan het eind van de avond
hadden al zeven mensen vooringetekend op deelname, dus dat eerste dak lijkt nu al een succes te
worden.

De avond werd besloten met drie korte ‘duurzaamheidspitches’.
Ad Vlems presenteerde het Ecodorp Boekel waar een volledig circulaire
samenleving gerealiseerd wordt. Zij hebben al via vele media publiciteit
gekregen , volgende week vrijdag zijn ze bijvoorbeeld te zien bij ‘De Hokjesman’
van de VPRO.
Frans Szlapka presenteerde een CV-installatie op
waterstof dat gegenereerd wordt door electrolyse van
water. Hij staat op het punt om het toepasbaar te
maken in de dagelijkse praktijk van een huishouden.
Kunnen we binnenkort overstappen van aardgas op
water? We zullen zien!
Laura Minderhoud presenteerde tenslotte een verhaal over de invloed van
natuur op wat eerder ten onrechte ‘onhandelbare’ kinderen leken.
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