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Aanwezig 16 leden.  
 
Na een hartelijk welkom nam voorzitter Pieter de Kroon de aanwezigen, aan de hand van een 
presentatie,  mee in het proces van voorbereiding op een collectief zonnestroomproject in 
Wijnjewoude en de kenmerken van de postcoderoosregeling*.  
In september 2016 gingen we uit van een postcoderoosproject op een ( hiervoor gratis te gebruiken) 
bedrijfsdak. Hoewel belangstellenden twijfels hadden over de randvoorwaarden van een 
postcoderoosproject op een bedrijfsdak -de looptijd van 15 jaar sprak de meesten niet aan- ging men 
uit van uitvoering in mei 2017.  
Ondertussen was WEN in contact met It Wetterskip over mogelijke verwerving  van de te sluiten 
rioolwaterzuiveringslocatie aan de Tolleane. Dit leek een goede kans om een postcoderoos op eigen 
grond te realiseren. In dat geval is een looptijd van 25 jaar denkbaar en zijn de kosten van installatie 
lager. Dit verhoogt het financieel rendement van de businesscase  aanzienlijk. Ook zijn de juridische 
haken en ogen (zoals het zwaarwegend opstalrecht) bij grondplaatsing veel minder.  
 
Inmiddels is duidelijk dat een besluit van It Wetterskip op z’n vroegst in de zomer genomen wordt. 
De aanwezigen belangstellenden wordt gevraagd of zij hierop willen wachten of dat zij de voorkeur 
geven aan spoedige realisatie op een bedrijfsdak. 
 

 Bij navraag blijkt dat de aanwezige en geïnteresseerde participanten (voorlopig 7) willen wachten 
op duidelijkheid over de rwzi-locatie. 

 Afgesproken wordt dat WEN zijn best blijft doen de locatie aan de Tolleane te verwerven en 
voorbereidingen treft voor realisatie van een eerste postcoderoosproject ter plaatse. 

 
*Een fiscale regeling waarbij de participant gedurende 15 jaar geen energiebelasting betaalt over de door hem 
gebruikte stroom. 

 
Tijdens de rondvraag worden de volgende zaken ingebracht: 
- Hou voorlopig ook de mogelijkheid voor een kleine windmolen op het energiepark open. 
- Een eigen energiepark betekent  een enorme duurzaamheidspromotie voor Wijnjewoude 
- Er is nog een klein stukje grond bij een boerderij beschikbaar voor zonnepanelen  


