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Dank aan onze leden 

 

We beginnen deze nieuwsbrief met een bedankje aan onze 168 leden. Eén van de voorwaarden voor 

de lening van de Rabobank was dat ons eigen vermogen € 650.000 groot moest zijn. Vandaar dat we 

in Februari de facturen hebben verstuurd. Door de snelle reacties van de leden was dit bedrag al bin-

nen 14 dagen bereikt. Op dit moment zijn we de €750.000 aan eigen kapitaalinbreng al gepasseerd. 

Vandaar een groot chapeau aan onze leden. 

Dit houdt ook in dat de inschrijving voor nieuwe leden is gesloten. Nieuwe inschrijvers worden vanaf 

nu op een wachtlijst geplaatst voor toekomstige andere projecten. Ze kunnen al wel lid worden van 

LangstraatZon tegen betaling van de jaarlijkse contributie van €10. 

 

 
Essent communicatie 

Ons bereiken berichten dat leden, die aangesloten zijn bij Essent, een bericht hebben ontvangen van 

Essent. Essent maakt in dit bericht melding van teruggaaf energiebelasting. Dit is onjuiste informatie. 

Deze informatie heeft namelijk betrekking op een postcoderoos. We zijn namelijk vorig jaar overge-

gaan van een postcoderoos project naar een SDE+ project.  

We gaan nog na waar dit verkeerd is gegaan en vragen Essent om de communicatie te rectificeren. 

Let wel Essent is niet de energieleverancier waar we de stroom aan leveren. Dit is Greenchoice. Voor 

ieder lid, dat ook klant is bij Greenchoice, ontvangen we als coöperatie daar ook een vergoeding voor. 

Mogelijk voor u een overweging om nog over te stappen naar Greenchoice, een van de groenste 

energieleveranciers. Informatie hierover vindt u op: https://www.greenchoice.nl/langstraatzon/ 

 
Lening Rabobank ondertekend 

De lening bij de Rabobank is volledig afgerond. De ondertekening heeft donderdag 17 maart plaats-

gevonden. Dus alweer een mijlpaal genomen. Aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van deze hy-

potheek hebben we voldaan. 
 
Rabo&Co 

De Rabobank heeft in zijn lijfblad “Rabobank & Co” aandacht besteed aan ons Zonnepark.  

Hierna vindt u de tekst die in de Rabo & Co van maart is geplaatst:  

Voor de digitale versie zie: https://raboenco.rabobank.nl/1558_de_langstraat/#page=32 
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TEKST UIT RABO&Co 

 

 

 

“De aanhouder wint; dat spreekwoord is zeker van toepassing op het bestuur van Langstraat-

Zon. Het plan wordt realiteit: er komt een zonnepark in Waalwijk.  

 

Circa 3,5 jaar geleden nam Albert Pols samen met enkele medestanders het initiatief om een zonne-

park te realiseren, om zoveel mogelijk Waalwijkse huishoudens van groene stroom te voorzien. Naar 

verwachting wordt het zonnepark in de tweede helft van dit jaar opgeleverd. 

 

“Ook al waren er onderweg de nodige hobbels te nemen, ik liet mijn plan niet vallen”, aldus Albert, 

voorzitter van LangstraatZon. “Ik ben blij met alle commitment die er kwam, vanuit de gemeente 

Waalwijk, energieleverancier Greenchoice en Rabobank De Langstraat. Bovenal: een dikke pluim 

voor alle leden zich hebben ingeschreven! Omdat we eind december voldoende deelnemers hadden 

voor de coöperatie en Rabobank De Langstraat voor een belangrijk deel een hypothecaire lening ver-

strekt, kunnen we nu echt van start met de realisatie van het zonnepark.”  

 

Ook de steun van het Rabobank Stimuleringsfonds was belangrijk.  

“Dankzij een financiële bijdrage van het fonds konden we starten met de werving”, vertelt Albert. “Ook 

mochten we gebruikmaken van het Rabobank-kantoor voor een informatieavond en inloopspreekuren. 

Dat leverde veel nieuwe deelnemers op. 

 

” Het zonnepark gaat 14.278 zonnepanelen tellen en wordt aangelegd op de voormalige vuilstort aan 

de Gansoyensesteeg in Waalwijk.  

“Het wordt dus niet onttrokken aan de natuur”, benadrukt Albert. 

“Het park is goed voor de energievoorziening van circa 1.500 huishoudens; een gemiddeld huishou-

den verbruikt 3.500 kWh per jaar.  

 

Deelnemers aan LangstraatZon nemen certificaten af die goed zijn voor een afname van 100 kWh, 

met een maximum van honderd certificaten. Het leuke is, dat er deelnemers zijn die alweer extra certi-

ficaten hebben afgenomen. 

” De leden maken allereerst een bewuste keuze voor duurzame energie, weet Albert. 

“Daarnaast profiteren ze van een aantrekkelijk financieel rendement.” 

 

 In gedachten is Albert alweer bezig met nieuwe plannen.  

“Er is nog veel werk te verzetten om de klimaatdoelen te bereiken. Iedereen die daaraan wil bijdragen, 

kan zich aanmelden op www.langstraatzon.nl." 
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Opdracht bouw park 

DE opdracht aan de aannemer is verstrekt. Dit betekent dat de bouw kan starten. De start van de bouw staat voor-

lopig gepland op juni 2021 en de aansluiting op het Enexis netwerk staat gepland voor september 2021. De eerste 

stroom zal dus geleverd gaan worden in de maand oktober. We hopen daarom op een zonnige herfst. 

 

 
Voorbereidingen voor de bouw 

De eerste voorbereidingen voor de bouw zijn gestart. Op de voormalige vuilstort wordt ook gas gewonnen. Daarom 

lopen er leidingen over de vuilstort. We mogen niet te dicht bij deze leidingen komen en brengen samen met de 

bouwer de ligging van deze buizen exact in kaart. 

Ook wordt gekeken naar de structuur van de afdeklaag om de juiste montage van de frames vast te stellen. 

 

Hieronder enkele foto’s van deze werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang van de bouw!! 

Met een grondradarunit wordt de ligging van de gasleidingen nauwkeurig in 

beeld gebracht. Ook de afdeklaag wordt hiermee in beeld gebracht. 

Proef om de samenstelling van de bovenlaag en de hardheid te onder-

zoeken om de trekkracht van schroefpalen te berekenen en te toetsen.  


