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Wij wensen u een gelukkig en zonnig Nieuwjaar! 

 

Het nieuwe zonnepanelen project Akkerlust gaat in februari/maart 2022 van start 

Op 30 november 2021 is een Algemene ledenvergadering gehouden met oude en nieuwe leden van de 
coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg en andere belangstellenden voor het project Akkerlust. Het 
project Akkerlust bleek voltekend te zijn en kan van start. De bestuursleden Rob en Herbert hebben er hard 
aan getrokken om het project zo snel mogelijk te realiseren, liefst nog in 2021. Maar de praktijk is 
weerbarstig, zeker in Corona tijd. De panelen en installatiematerialen stonden klaar, maar ook de 
weersomstandigheden lieten niet toe het dak op te gaan. De leverancier ‘Zonnig Dak’ verwacht in februari 
het dak op te kunnen.  

 
Opbrengst project De Dijsselbloem in 2021 
 
U zult zich het jaar 2021 waarschijnlijk niet als een stralend zonnig jaar herinneren. Toch heeft het project 
Dijsselbloem in haar tweede jaar een heel behoorlijke opbrengst geleverd. 
Project De Dijsselbloem startte in december 2019. Het eerste jaar, 2020, was meteen een topjaar voor 
zonnestroominstallaties. De productie was maar liefst 71,7 MWh, terwijl er uitgegaan was van 61,6 MWh 
per jaar. Voor 2021 is in de begroting rekening gehouden met een opbrengst van 65 MWh. De feitelijke 
opbrengst is iets hoger, namelijk 66,5 MWh.  

In de begroting voor 2021 is ook rekening gehouden met een lichte prijsdaling voor stroom. Eind 2020 leek 
elektriciteit eerder goedkoper dan duurder te worden. Dat is in het tweede half jaar van 2021 anders 
uitgevallen. Greenchoice, waaraan wij onze stroom verkopen, middelt prijzen over een aantal kwartalen 
om zo grote schommelingen te voorkomen. Daardoor is de prijsstijging beperkt, maar zeker hoger dan de 6 
cent per kWh die begroot was. Greenchoice moet het laatste kwartaal nog afrekenen, u hoort nog van ons 
wat onze groene stroom heeft opgebracht in 2021.  

Wim Konings gaat zo nu en dan de zonnepanelen op het dak inspecteren. Mocht u de installatie ook een 
keer willen zien, stuur dan een mailtje naar info@zonoplv.nl. 

 

Project Molenwei in ontwikkeling 

In Stompwijk wordt overlegd met de eigenaren van boerderij Molenwei om op haar schuur een derde 
zonnepanelen project te ontwikkelen.  Dit project zou een vergelijkbare of een grotere capaciteit kunnen 
hebben als de Dijsselbloem.  Twintig of meer (nieuwe) leden kunnen hiervan gebruik maken. 
Kent u mensen die mogelijk belangstelling hebben? Zij kunnen contact opnemen via info@zonoplv.nl 

Nieuwe leden voor de coöperatie Zon op LV gezocht 

Voor project Molenwei zijn we dus alvast op zoek naar nieuwe belangstellenden. Bovendien komen er soms 
panelen beschikbaar uit de lopende projecten, bijvoorbeeld omdat leden van project Dijsselbloem uit de 
postcoderoos vertrekken en hun certificaten aanbieden aan bewoners van die postcoderoos.   
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Het bestuur 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2021 is Rolf Ornée verkozen tot voorzitter ad 
interim. Rob Kniesmeijer draagt de komende tijd kennis, ervaring en taken als voorzitter over aan Rolf en 
zal zijn taken als penningmeester nog enige tijd vervullen.  In de tweede helft van dit jaar zal hij verhuizen. 
In de komende maanden zoeken we een penningmeester, zodat Rob Kniesmeijer ook zijn taken en 
ervaringen als penningmeester kan overdragen.  We hebben zo’n 50 leden, we hopen dat ieder op zijn 
beurt een periode zijn steentje bijdraagt!  Voor tips, belangstelling of overleg: mail de nieuwe voorzitter 
rolf@ornee.com  

Herbert Carbière heeft inmiddels zijn taken als secretaris van onze coöperatie 
afgerond. Herbert, heel veel dank voor al je werk voor onze coöperatie!   
Voor de functie van Herbert is nog geen vervanger. Uw bestuur zoekt dus een 
secretaris!  De werkzaamheden vragen ongeveer een dagdeel per 1 of 2 weken. 

Afscheidswoord van Herbert Carbière 
“Bij de Algemene Leden Vergadering van oktober 2021 had ik 
aangegeven, dat deze de laatste voor mij zal zijn in de rol van secretaris 
van onze coöperatie.  Tijdens een overleg met Rob Kniesmeijer en Rolf 
Ornée heb ik alle zaken, inclusief het dossier dat ik als secretaris in 
beheer had, overgedragen.  
Met deze mijlpaal kan ik terugkijken naar 4 jaren, waarbij we als 
coöperatie erg veel hebben bereikt. Het is voor mij ook een periode 
waar ik met veel plezier naar terug kan kijken. Mijn dank gaat ook uit 
naar allen die hebben meegewerkt om het werk van de coöperatie tot 
een succes te maken. Als we de klimaatambities in beschouwing 
nemen, is het werk van onze coöperatie nog lang niet af. Al lijkt onze 
bijdrage erg klein, ik blijf ervan overtuigd dat elke bijdrage van 
betekenis zal zijn.  
 
Ik heb aan het bestuur aangegeven dat ik lid blijf van de coöperatie en dat ik altijd beschikbaar ben 
zijn om te ondersteunen, met technische of organisatorische aspecten. Tot slot hoop ik van harte 
dat de functie van secretaris op korte termijn zal worden ingevuld.”  
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