
 

 

 
 
Geacht lid, deelnemer of belangstellende voor het  
collectief zonnedak project Zonneroos Roerom Energie 
 
In juni is de eerste nieuwsbrief van RoerOm Energie verschenen. Bij deze een tweede nieuwsbrief 
met actuele informatie over de voortgang van het collectieve zonnedak project Zonneroos Roerom 
Energie. Mogelijk dat we in de toekomst aparte nieuwsbrieven gaan uitbrengen voor leden en voor 
belangstellenden die meer willen weten over onze coöperatie en zich om die reden aanmelden voor 
onze nieuwsbrief. Op dit moment is nog sprake van één versie. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
Bestuur RoerOm Energie 
 
Voortgang Project ZonneRoos RoerOm Energie 
5e informatiebijeenkomst op 20 juli 2021 – een terugblik  
Na vier succesvolle digitale informatiebijeenkomsten (op 14 april, 29 april, 31 mei en 22 juni 2021) 
vond op 20 juli jl. een eerste fysieke informatiebijeenkomst plaats in de Velderie. Na alle corona-
restricties waren de aanwezige vertegenwoordigers van het bestuur (Floris Mokveld, Odile de Ras 
en Janne Opmeer) erg verheugd om belangstellenden eindelijk ook eens in het echt te kunnen 
ontmoeten. De opkomst was groot en de sfeer uitstekend. We waren blij met de interesse en de 
opbouwende inbreng van aanwezigen. Na een presentatie van de stand van zaken rond het project 
was er ruimte voor vragen. Deze werden voor het grootste deel ter plekke beantwoord of het 
antwoord werd per mail nagezonden. 
 
Voldoende geïnteresseerden 
Kennelijk voldeed deze fysieke informatiebijeenkomst in een behoefte en haalde twijfelaars over 
de streep, want kort na deze bijeenkomst werd duidelijk dat het minimumaantal benodigde 
deelnemers voor doorgang van het ZonneRoos project was behaald. Althans de geïnventariseerde 
belangstelling gemeten aan de hand van ingevulde belangstellingsformulieren. Geïnteresseerden 
voor zonnedakprojecten kunnen zich overigens blijven aanmelden. Zij komen op een wachtlijst en 
kunnen mogelijk in een later stadium alsnog instappen in dit of een volgend ZonneRoos project. 
Het in te vullen belangstellingsformulier is te vinden op de website. 
 
Dak Stadstoezicht valt af, collectief zonnedak Herteheym gaat door      
In de nieuwsbrief van juni 2021 meldde we dat dak van kinderdagverblijf Ot en Sien te veel 
problemen opleverde en afviel als onderdeel van ons Zonneroosproject. Mogelijk kunnen we dit 
dak in de toekomst alsnog in een nieuw project meenemen, maar dan met een eigen 
netaansluiting.  
 
Bij het dak van Stadstoezicht waren uiteindelijk ook te veel tegenslagen te overwinnen. Het dak 
bleek in slechte staat en zou gedurende de looptijd van het project moeten worden vervangen. 
Tussentijds panelen en omvormers van het dak verwijderen en na dak vervanging er weer op 
leggen levert veel gedoe op, maar vooral extra kosten en opbrengstverlies. Daarnaast bleek de 
beschikbare netcapaciteit nog maar ruimte te bieden voor het leggen van 100 panelen. Tenslotte 
waren er vanwege de aanwezige dakisolatie brandveiligheids- en daarmee samenhangende 
verzekeringsproblemen. Dit oplossen was lastig en kostbaar waardoor dit deelproject  



 

 

 
 
verliesgevend zou worden en te negatief zou doorwerken op het rendement van het totale 
zonneroosproject. De gemeente Roermond heeft nog actief meegezocht naar een oplossing en 
was bereid mee te betalen aan een deel van de extra kosten. We hebben echter in goed overleg 
met de gemeente besloten dat we geen onnodig beroep willen doen op deze aangeboden 
gemeenschapsgelden. Hoe spijtig ook, het is voor dit zonneroosproject niet mogelijk en 
verantwoord om het huidige dak van Stadstoezicht te beleggen met panelen. Mogelijk kan dit in 
de toekomst, onder andere omstandigheden, wel. De nadelige consequentie van het afvallen van 
het dak van Stadstoezicht was dat deelnemers woonachtig in postcodegebied 6044 zijn uitgesloten 
voor deelname. Gelukkig waren er geen aanmeldingen uit deze postcode en hebben we dus geen 
deelnemers teleur hoeven stellen.  
 
Voor wat betreft Herteheym: dit dak gaat definitief wel door. Het wordt belegd met 624 
zonnepanelen van het merk “Canadian Solar” en stringomvormers van het merk “SolarEdge. De 56 
definitieve deelnemende participanten hebben intussen participatieovereenkomsten getekend en 
de benodigde gelden om de zonnestroominstallatie aan te schaffen, staan op de rekening van 
RoerOm Energie. Het gaat hier om 800 participaties à 200 euro.   
 
Aanschaf van de zonnestroominstallatie  
De aanschaf van de zonnestroominstallatie had ook hele wat voeten in de aarde. De projectgroep 
ZonneRoos is hier flink mee in de weer geweest. Er zijn offertes opgevraagd bij vier leveranciers. 
Na wikken en wegen, ondersteund door onze technische adviseur Bert ten Haaf van Soltronergy, is 
gekozen voor installateur Perlot Installatie BV te Venlo. Na de nodige onderhandelingen is op 22 
oktober jl. de overeenkomst met dit bedrijf definitief getekend. Levering en aanleg van de 
installatie staat gepland vanaf eind november dit jaar en is naar inschatting nog voor de kerst 
voltooid. Als dat loopt zoals gepland, gaan met ingang van 2022 met de aangeschafte 624 
zonnepanelen zonnestroom leveren aan het net!   
 

 
 
Voorzitter Floris Mokveld sluit de overeenkomst met Jenner Perlot van Installatiebedrijf Perlot  
(foto: Bert ten Haaf) 
 



 

 

 
 
De overige bijbehorende laatste puntjes worden binnenkort op de –i gezet. Begin november wordt 
de notariële akte voor het recht van opstal van het dak van Herteheym gedeponeerd bij het 
kadaster. En we sluiten een paneelverzekering die ingaat op de datum waarop de 
zonnestroominstallatie is goedgekeurd en aan ons wordt overgedragen. Tenslotte wordt begin 
2022 wordt door onze penningmeester Harry Tolkamp de btw voor de aanschaf van de installatie 
teruggevraagd bij de belastingdienst en teruggestort aan de participanten. 
Leuk vooruitzicht: we zijn van plan om als alles goed gaat in januari een feestje te organiseren om 
te vieren dat ons eerste project is afgerond! Een werkgroep is al bezig met de voorbereiding 
hiervan. Nader bericht hierover volgt z.s.m. 
 
Verkoop van onze zonnestroom 
We zijn ons intussen ook volop aan het verdiepen in de complexe materie van de markt van 
duurzame stroomverkoop. Mede op advies van andere (Limburgse) energie-coöperaties, hebben 
we gesproken met een aantal potentiële afnemers. Er zijn momenteel nog twee opties in beeld, die 
we nader aan het onderzoeken zijn. Aan de hand van deze gesprekken proberen we de voor- en 
nadelen van de verschillende opties - waaronder de verkoopprijs - in kaart te brengen en komen 
we tot een besluit. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. De daadwerkelijke verkoop 
van de stroom is natuurlijk pas aan de orde als de zonnestroominstallatie is gerealiseerd.  Nu de 
energieprijzen zo sterk in beweging zijn, heeft dit onderwerp natuurlijk onze speciale aandacht. 
 
Doorkijk naar mogelijke volgende collectieve zonnedakprojecten 
Zonder een speciale oproep daartoe, hebben een aantal Roermondse ondernemers aan RoerOm 
Energie hun dak aangeboden voor een eventueel nieuw project. Het idee is om op niet al te lange 
termijn een informatieavond te organiseren voor die bedrijven. Doel daarvan is hen te informeren 
wat erbij komt kijken om je dak ter beschikking te stellen. Ook moeten we de ontwikkelingen in de 
subsidie goed in de gaten houden. Het lijkt erop dat aan te vragen subsidie voor coöperatieve 
zonnedaken in 2022 een stuk lager zal zijn dan de subsidie die wij voor 2021 hebben aangevraagd 
en toegekend gekregen. De business case zal dan lastiger rond te rekenen zijn. 
 
Help mee RoerOm Energie te promoten  
We waarderen het zeer als u onze coöperatie en het Zonneroosproject onder de aandacht blijft 
brengen van potentieel geïnteresseerden. Hoe meer (actieve) leden we hebben, hoe meer we 
kunnen bereiken met nieuwe projecten.  Hiervoor hebben we promotiemateriaal beschikbaar, 
zoals flyers en posters  – zowel digitaal als in papieren vorm. Deze zijn op te vragen via 
info@roeromenergie.nl. Onze werkgroep communicatie probeert zoveel mogelijk berichten en 
foto’s te delen op onze website www.roeromenergie.nl en social media zoals LinkedIn, Instagram 
en Facebook. Gebruikt u op deze digitale media: meldt u dan aan als volger van RoerOm Energie 
en deel daarnaast onze berichten binnen uw netwerk. 
 
Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2021 - terugblik 
Op 15 juni jl. vond een digitale ledenvergadering plaats. Er was sprake van een bescheiden 
opkomst van 8 leden aangevuld met alle 7 bestuursleden. Naast het behandelen van de 
agendapunten werden de aanwezigen op speelse wijze betrokken bij de agenda met een aantal 
vragen die online konden worden beantwoord. Onderdeel hiervan was een peiling onder de leden 
naar interesses om binnen de coöperatie actief te worden. Deze peiling is later ook nog via mail  



 

 

 
 
 
uitgezet onder alle leden. De uitslag hiervan vormt de aanleiding tot de organisatie van een 
bijeenkomst met (actieve) leden begin 2022. We hopen natuurlijk dat een volgende ALV fysiek kan 
plaatsvinden. 
 
Uitbreiding van onze initiatieven – bijeenkomst met (actieve) 
leden begin 2022 
Met onze leden willen we graag in gesprek over nieuwe activiteiten na de realisatie van de 
Zonneroos 2021. Nieuwe zonnedaken, zonnepanelen boven parkeerplaatsen of zelfs een 
coöperatieve zonneweide, voorlichting over energiebesparing (waaronder isolatie), noem maar op. 
We organiseren hopelijk nog in januari een avond met alle leden die op één of andere manier 
actief willen worden voor onze coöperatie. Een uitnodiging is in voorbereiding.  
 
Duurzaamheidscentrum in Roermond? 
Recent hebben zes kwartiermakers uit Roermond in opdracht van de gemeente een plan van 
aanpak is opgesteld om te komen tot een Duurzaamheidscentrum in onze gemeente. Naar 
inschatting zal de gemeente half november besluiten of ze uitvoering wil geven aan dit plan van 
aanpak. Drie van deze kwartiermakers zijn bestuursleden van RoerOm Energie. Mocht het centrum 
zijn beslag krijgen, dan zal coöperatie RoerOm Energie één van de partners zijn die binnen het 
centrum een rol wil gaan spelen rond het thema energie, liefst in samenwerking met andere 
partners die rond dit thema actief zijn. 


