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Van de voorzitter, 
In 2021 hebben we als Stuw veel tijd gestoken in de voorbereiding voor een 4-tal 
collectieve zonnedaken in het gebied Westerwolde. In oktober besloot de Algemene 
Leden Vergadering(ALV) dat het bestuur verder kon met de voorbereiding.  In 2022 wordt 
het jaar van de realisatie. Binnenkort verwacht ik dat ons bestuur de beslissing gaat 
nemen om het eerste dak te installeren. Bij melkveebedrijf Hilverts in Onstwedde lijken 
alle signalen voor een verantwoorde investering op groen te staan. Vrij kort daarna zal 
waarschijnlijk het dak Migchels volgen, verderop in het jaar Artphy en EcoDorp “Land van 
Aine”. We bedanken de leden voor hun steun en vertrouwen. Vergeet u niet uw 
nieuwjaarskaart te verzilveren voor Ledlampen. Ik hoop u begin februari te zien op onze 
ALV en nieuwjaarsborrel. 

Fer Schipper 

Vier dakenplan 

Fonds Nieuwe Doen 
Als eerste post in het nieuwe jaar viel de leningsovereenkomst met het Fonds Nieuwe 
Doen (FND) van de provincie Groningen op de deurmat van Stuw. FND leent tegen 2,9% 
€ 50.000,- voor de investering in de zonnepanelen op het dak van Hilverts uit 
Holte/Onstwedde. De lening is voor 15 jaar en wordt annuïtair afgelost met een vast 
maandbedrag. Het eerste zonnedak van STUW komt daarmee erg dichtbij. 

Wijziging postcoderoos zonnedak Migchels 
Het bestuur overweegt om de postcoderoos van zonnedak Migchels te verleggen. Tot 22 
januari is daarvoor de mogelijkheid nog open. De postcoderozen van de 4 daken waren 
verdeeld over de gemeente, om een zo groot mogelijk gebied te bestrijken. Nu blijkt dat 
de meeste van onze leden in de kern van het oude gebied Westerwolde wonen. Dat wil 
zeggen Onstwedde, Wedde, Vlagtwedde, Bourtange, Sellingen, Ter Apel. Voor het 
zonnedak Migchels zijn nog onvoldoende leden woonachtig in de gekozen postcoderoos 
(richting) Stadskanaal. Dit probleem wordt opgelost met de keuze voor een andere roos. 

Zonparticipaties 
In oktober en december hebben de voorlichtingsavonden een aantal (voor)inschrijvers 
opgeleverd voor het deelnemen in zonparticipaties van Stuw. In totaal is er nu voor 
ongeveer € 45.000,-  aan participaties voor ingeschreven. Nog niet voldoende om alle 
daken te realiseren, maar wel voor de eerste twee daken, Hilverts en Migchels in 
Onstwedde.  Binnenkort worden in ieder geval de leden uit de desbetreffende 
postcoderozen benaderd. Is dat nog niet voldoende dan gaat het bestuur kijken of 
aanvulling uit de rest van Westerwolde en Stadskanaal mogelijk is. 



Geactualiseerde investeringsbegroting en exploitatie 
Voor elk zonnedak maakt het bestuur een geactualiseerde investerings- en 
exploitatiebegroting. Op basis van deze geactualiseerde begroting wordt de definitie 
investeringsbeslissing genomen. Actualiseren is nodig omdat er nu harde offertes van 
installateurs liggen, definitieve offertes van verzekeringen etc. Belangrijkste is wel dat 
installateurs een “harde’ productiegarantie hebben gegeven voor het aantal jaarlijks te 
leveren KWh. Helemaal volgens de opdracht van de ALV kan het bestuur nu een reële 
inschatting van de exploitatie van de zonnedaken maken.

250 dakenplan rond Zonnepark Harpel I 
Begin januari maakt onze projectleider Kenny (voormalig kwartiermaker) een start met de 
pilot voor 55 daken rondom Harpel 1. In samenwerking met de gemeente zijn de eerste 
55 huizen voor het project geselecteerd in een “halve” cirkel rond het centrum van 
Zonnepark Vlagtwedde (Harpel 1). De bewoners van die huizen krijgen een brief met 
uitleg van de mogelijkheden om € 1.750,- te ontvangen voor een duurzame investering. 

Leden werving. 
Het bestuur had zich als doel gesteld 100 leden te hebben begin 2022 (1 januari). Dat is 
niet helemaal gehaald, maar de teller is dichtbij het doel gekomen.  Wie helpt mee omdat 
laatste zetje tot 100 te geven. 

Begroting 2022 
Het bestuur werkt samen met administratiekantoor M&M hard aan de jaarrekening 2021 
en de begroting 2022. Het streven is deze op de volgende ALV (live als Corona het 
toestaat) ter vaststelling aan te kunnen bieden aan de leden. 

Bourtange, 6 januari 2022 
Bestuur Stuw 
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