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NIEUWSBRIEF 6
Beste buren,
Graag brengen we jullie op de hoogte van de actuele zaken en projecten van Ons Polderhart.
Ons Polderhart
Ook in deze nieuwsbrief weer veel informatie over het project ‘Zon op Dak’. De energietransitie is het
meest urgente vraagstuk van deze tijd en zo ook in onze polder. Met dit project proberen we daar onze
eigen invulling aan te geven en met elkaar de regie in eigen hand te houden. Desalniettemin wil Ons
Polderhart verder kijken dan dit vraagstuk, zoals ook in onze oprichtingsakte geformuleerd staat:
“Ons Polderhart wil de agrarische, cultuurhistorische, natuur- en recreatieve eigenschappen van het
gebied Wildveldseweg, Gerverscop en Rodendijk duurzaam ontwikkelen, beheren en behouden en
daartoe als bewoners en ondernemers samen zelf een visie ontwikkelen en de regie voeren.”
Ons Polderhart is niet alléén opgericht voor het energievraagstuk, maar voor alle zaken die onze polder
beter en mooier kunnen maken. Het gestarte project “bloeiende bermen” is daar een goed voorbeeld
van. Maar er zijn talloze andere onderwerpen die we in de toekomst zouden kunnen oppakken zoals
onderzoeken van de mogelijkheden voor toerisme, de verbetering van de biodiversiteit, het realiseren
van een voedselbos, aanpak van bodemdaling of gezamenlijk optreden als er problemen ontstaan zoals
bij het glasvezelnet of verkeersdrukte. Goed nabuurschap speelt hierin een grote rol. Het is van belang
dat wij als bewoners samenwerken, boeren en burgers, en iedereen. Samen bereiken we meer!
Heb je zelf ideeën wat in onze polder van belang kan zijn? Laat het ons weten, of doe mee en wordt
actief in Ons Polderhart! Stuur een berichtje naar: info@onspolderhart.nl
Project Zon op Dak
Juni dit jaar zijn er 5 informatiebijeenkomsten georganiseerd met als doel de belangstelling bij onze
boeren en burgers te peilen om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Er bleek veel belangstelling:
zo’n 16 eigenaren van grote daken en 16 particulieren gaven aan dit nader te willen onderzoeken. Ons
Polderhart heeft daarom een plan van aanpak gemaakt voor de volgende stap, de “Haalbaarheidsfase”,
en daarvoor bij de provincie Utrecht weer een flinke subsidie aangevraagd. Deze subsidie is voor 88%
toegekend. Een hele belangrijke mijlpaal! want met deze subsidie kan Ons Polderhart de
Haalbaarheidsfase grotendeels uitvoeren. Hoe de resterende 12% gefinancierd kan worden
onderzoeken we nog.
In de Haalbaarheidsfase worden drie groepen onderscheiden:
1. Grote daken die in aanmerking komen voor de SDE++-regeling.
Dit zijn grote daken vanaf ongeveer 300 panelen die in aanmerking komen voor de SDE++-subsidie
waarbij de eigenaar gedurende 15 jaar van de overheid een gegarandeerde stroomprijs ontvangt.

2. Middelgrote daken die in aanmerking komen voor de Salderingsregeling.
Dit zijn middelgrote daken waarbij een deel van de energieopbrengst voor eigen gebruik is en het
overige wordt terug geleverd aan het net.
3. Particuliere daken met panelen voor eigen energiegebruik.
Informatieavond SDE++-regeling - 7 september, raadzaal gemeente Woerden
Als eerste stap in de haalbaarheidsfase is Ons Polderhart met de eigenaren van grote daken aan de
slag gegaan. Dat had enige haast, want om nog gebruik te kunnen maken van de SDE++-subsidie 2021
is het noodzakelijk om je per 5 oktober 2021 aan te melden. En Op = Op. Als een dak-eigenaar zich
hiervoor aanmeldt stelt deze daarmee de subsidie veilig. Of diegene er daadwerkelijk gebruik van
maakt, kan dan later nog besloten worden.
Wilko Kistemaker, onze projectleider van het Zon op Dak-project, heeft begin september alle mogelijke
kandidaten voor de SDE++-regeling uitgenodigd voor een bijeenkomst. De gemeente Woerden was zo
vriendelijk een grote zaal ter beschikking te stellen, notabene de raadzaal. Hierdoor was het mogelijk
om, met inachtneming van de coronamaatregelen, toch met een grote groep bijeen te komen.
Het was een levendige bijeenkomst waarbij de vele vragen van de grote dakeigenaren in onze polder
beantwoord konden worden door de deskundigen die Ons Polderhart daarvoor had uitgenodigd. Zoals
het bedrijf Soft Energie, gespecialiseerd in het aanvragen van SDE++-subsidie, en ook Jan Roest van JR
Techniek was uitgenodigd om zijn ervaring en deskundigheid rond zon-installaties in te brengen.
Het was een unieke avond in de raadzaal met een grote opkomst. Uit de analyses is uiteindelijke
gebleken dat in ieder geval 8 grote daken in aanmerking komen voor de SDE++-subsidie. In totaal
hebben we het dan over zo’n 3.000 (!) panelen.

Foto van de avond: nog nooit waren de boeren uit onze buurt zo bijeen!
Wat is het vervolg?
Hierna een toelichting op het vervolg per groep zoals gehanteerd voor de haalbaarheidsfase.

Groep 1 - SDE++ bij grote daken
Wilko Kistemaker onderhoudt het contact met deze dakeigenaren en helpt ze bij hun SDE++-aanvraag.
Soft Energy zorgt dat de aanvragen per 5 oktober 2021 correct en volledig ingediend zijn. Daarna volgt
een constructief onderzoek om de draagkracht van de individuele daken te beoordelen, en een
zogenaamde QuickScan om inzicht te bieden in kosten en baten, investering en rendement.
Groep 2 - Saldering bij middelgrote daken
Van eind oktober tot en met december vinden de voorbereidingen plaats voor de grote daken waarbij
saldering van toepassing is, of eventueel een coöperatief zonnedak. Met een aantal eigenaren is al
contact gelegd. Ook hier volgt een draakkracht beoordeling en een QuickScan voor de kosten en baten.
Groep 3 - Saldering bij particuliere daken
Wilko zal in oktober en november contact opnemen met woningeigenaren die hebben aangegeven
belangstelling te hebben voor zonnepanelen. De individuele situatie wordt besproken, resulteren in
een offerte-aanbod. De bedoeling is om voor de particulieren te zorgen dat in het voorjaar van 2022
de panelen op de particulieren woningen kunnen liggen.
Aanbieding Woerden Energie
Bij velen van ons viel onlangs een aanbieding van Woerden Energie voor zonnepanelen in de
brievenbus. Daarin wordt een aanbieding gedaan voor een installatie met 9 panelen. Dit ziet er uit als
een marktconform aanbod. Wij verwachten vanuit ons Zon op Dak-project een minstens zo goed of
mogelijk nog beter aanbod te kunnen doen.
Kleine windmolens
In 2022 zal Wilko Kistemaker ook met de mogelijkheden van kleine windmolens ook aan de slag gaan.
Hiervoor zullen dan weer informatiebijeenkomsten worden gehouden.
Voortgang asbestonderzoeken
Deze zomer is er bij 11 adressen onderzoek gedaan. Onlangs zijn de rapportages aan de betreffende
dak eigenaren teruggekoppeld. Eén van de leden van Ons Polderhart, Gert Vendrig, heeft het op zich
genomen om bij hen nagaan of er belangstelling is om gezamenlijk tot aanbesteding van het
verwijderen van de asbestdaken over te gaan. Een gezamenlijke aanbesteding kan mogelijk (kosten)voordelen opleveren. Gert zal de betrokkenen benaderen. Je kunt ook zelf met hem contact opnemen:
06 - 1481 8725.
Voortgang bloeiende bermen
Van het Oranjefonds hebben we € 350 gekregen om zaad voor wilde bloemen te kopen en om een
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Momenteel is Ons Polderhart met de gemeente in overleg
hoe bloeiende bermen het best te realiseren zijn. Degenen die zich hebben opgegeven zullen eerdaags
worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Loop je klimaatmijlen:
Op donderdag 21 oktober doen twee bestuursleden Kees Vernooij en Danielle en Pieter Gevers
Deynoot mee met de “climatemiles loop” van Utrecht naar Woerden, via Kasteel Huize Harmelen. Dit
traject is een onderdeel van de aanloop naar de klimaatconferentie 1-12 november in Glasgow. Wil je
meer weten of meelopen? Kijk en geef je op https://theclimatemiles.nl/
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost, Arnold en Danielle

