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KBenergie  

De energie coöperatie van de gemeente Kaag en Braassem. 

 

Best aspirant leden, 

Hierbij de allereerste nieuwsbrief van KBenergie. Na de eerste 

bijeenkomst op 16 januari in het gemeentehuis zijn we nu 5 

weken verder waar we de nodige activiteiten hebben 

ondernomen om z.s.m. de daken van het gemeentehuis vol te 

leggen.  Op dit moment zijn we bezig met het maken van het 

bestek voor het leveren en plaatsen van de zonnepanelen en de 

aansluiting op het net. We verwachten dat de aanvragen bij de 

verschillende installateurs binnenkort  verzonden kunnen 

worden.  

 

Uitnodiging: 

Enkele weken geleden zijn we bij notaris Von Hertzberg Veerstraat 38 te Oude Wetering geweest 

voor de Akte van Oprichting.  Vrijdag 2 maart staat een afspraak om dan officieel de Akte te 

ondertekenen. Een feestelijk moment voor ons allemaal. Wij willen dat niet zondermeer voorbij laten 

gaan en daarom nodigen we jullie uit om dit feestelijk moment met ons te komen vieren om 12.00 

uur. Laat s.v.p. via de mail (duurzaam@kbenergie.nl) even weten of u daarbij aanwezig wilt zijn.    

Nabije toekomst: 

We verwachten met een maand de offertes te ontvangen en die op hun merites te beoordelen, zodat 

we de beste kunnen kiezen op basis van een aantal criteria volgens de standaard van Zon op 

Nederland waarbij prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid de uitgangspunten zijn. Op het moment dat 

de keuze is gemaakt wordt u uitgenodigd uw definitieve keuze te maken om wel/niet verder te gaan 

met energieopwekking op andermans dak via de postcoderoos regeling.  

Dan wordt ook duidelijk hoeveel deelnemers kunnen mee doen a.d.h.v. de voorinschrijvingen. De 

stand van zaken is nu  dat er minimaal 220 en maximaal 360 panelen zijn opgegeven.  

Het is nu nog niet zeker hoeveel panelen kunnen worden geplaatst. 

Bij een maximaal aantal van circa 220 panelen op het dak van het gemeentehuis is er een kans dat 

degene die later hebben ingeschreven nu niet kunnen mee doen.  

De oplossing is een volgend dak, we zijn ons al aan het oriënteren. 

Wij houden u op de hoogte… 

Een zonnige groet,  

Job Grovenstein 

Ruud van der Meer 


