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ingebruikname van het zonnedak. rorororanreNDEBHE JDEN

Eerste gezamenlij ke zonnedak Goes
Rob Paardekam

Goes

p wat zo'n beetje de
zonnigste dag van het
jaar moet zijn geweest,
is aan de Dirk Dron-

kersweg gistermidclag het eerste
gezamenlijke zonnedak van Goes
in gebruik genomen.

Op het dak van garagebedrijf
Bosch Car Service liggen nu 368
zonnepaneien, betaald met het
geld van ruim vijftig particulie-
ren. Het gaat om een zogeheten
postcoderoos-project. Dat houdt
kort gezegd in dat mensen die

willen investeren in zonnepane-
len, maar zelf bijvoorbeeld geen
geschikt dak hebben, een ge-
schikte plek zoeken om samen
een groot aantal panelen neer te
Ieggen. Deelnemers krijgen ver-
volgens vijftien jaar lang vrijstel-
ling van energiebelasting over de
stroom die ze samen opwekken.

Geduld
In Goes was Klaas van der Woude
één van de initiatiefnemers.,,'We
zijn in februari zorS begonnen,
dus het kost aardig wat tijd om
een proiect als dit van de grond te
krijgen", vertelt hij. ,,In Bosch Car

Service hebben we gelukkig een
bedrijf gevonden dat wilde mee-
werken om ons project mogelijk
te maken." Van derWoude roemt
de deelnemers voor hun geduld.
,,We hebben ze een halfjaar gele-
den al om geld gevraagd en nu pas
liggen de panelen hier op het
dak." Dat in China bestelde pane-
len vanwege corona niet konden
worden geleverd, zorgde voor wat
vertraging.

Brandweerkazerne
De initiatiefgroep in Goes ope- 

I

reert onder de naam Energie Col- 
I

lectiefPuur. Er is een coöperatie

opgericht die het project gaat b
heren. Als het aan de initiatiefi
mers ligg blijft het niet bij dit e

dak. Het dakvan de Goese brar
weerkazerne is serieus in beelr
om als tweede te worden vol gt
legd met panelen die door part
lieren worden betaald. Daar zu
dan weer nieuwe deelnemers r
nodig zijn, want iemand mag r
eindeloos zonnepanelen blijve
aanleggen in postcoderoos-pro
ten.Ze mogen maximaal voorz
in het eigen gebruik.In het najr
willen de initiatiefnemers wee
informatieavonden beleggen v
belangstellenden.


