
29 augustus 2018 

Nieuwsbrief 2 Zon op Eersel, Stokkelen 

 Beste voor-inschrijvers van Zon op Eersel, Stokkelen. 

 Hierbij de tweede nieuwsbrief over het Zon op Eersel Stokkelen project 

De bedoeling is om jullie via dit medium op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, 
zowel bij de voor-inschrijving, de bouw, en de operationele fase van Zon op Eersel, 
Stokkelen. 

Op dit moment hebben 24 personen voor 287 panelen voor-ingeschreven, we hebben 258 
panelen beschikbaar, als we geen afvallers krijgen, kan het dus zijn dat je een paar panelen 
minder krijgt als gewenst, hier gaan we netjes mee om. 

We hebben enige vertraging in het project. Voor de zekerheid laten we een bouwkundige 
berekenen of het gebouw de extra ballast van de panelen kan verdragen.  
Dat is nu niet helemaal zo, dus we kijken, samen met de eigenaar, en de bouwkundige, waar 
en hoe, en tegen welke kosten de constructie verstevigd kan worden. Wat dat betreft willen 
we geen risico’s lopen. 

Wat is de planning: 

• De definitieve offerte van de installateur is binnen, dit ziet er goed uit. 
• Besluit over de verstevigde dak constructie 
• We bereiden overeenkomsten (zoals recht van opstal) voor met de dak eigenaar 
• We maken zo snel mogelijk een mooie  business case voor jullie. 
• In september, misschien iets later,  beleggen we een informatieavond voor de voor-

inschrijvers en kunnen we concrete informatie geven over de voorwaarden en 
verwachte resultaten voor dit zonnedak. 

• Daarna kunnen jullie definitief inschrijven. 
• Het streven is dat voor eind 2018, of januari 2019 de panelen geïnstalleerd zijn, vanaf 

dat moment is Zon op Eersel, Stokkelen operationeel. In die maanden is er weinig 
opbrengst, dus een beetje vertraging heeft niet echt financiële consequenties 

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, stel ze, bij voorkeur per mail, adres: 
ZonopEersel@KempenEnergie.nl 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meld je dan af via een return mail, dan 
halen we je van de verzendlijst. 

Met zonnegroet 

Joep van der Linden 
KempenEnergie 
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