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Daken gezocht voor
zonnepanelen in Wageningen
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Quirijn Visscher
Ondernemers, kennisinstellingen, de
overheid en inwoners willen met de
nieuwe Stichting Zonne-energie Wageningen een doorbraak forceren in
de lokale

opwekkingvan zonneener-

gie in hun stad. Ze streven ernaar om
15.000 zonnepanelen in Wageningen

te installeren voor het einde van
2013. Daarvoor is 30.000 vierkante
meter dakoppervlak nodig. Deze ambitieuze doelstelling kan niet bereilct

worden met nieuwbouwprojecten.
Daarvoor is Wageningen met 36.000
inwoners te klein.
De initiatiefrremers mikken op de

duizenden vierkante meters onge-

bruikt bestaand dakoppervlak. Álleen al de lange testhal van maritiem
instituut MARIN is met 23.000 vierkante meter, goed voor veel zonnepanelen. Ook de talrijke instituten en

collegegebouwen van Wageningen
en Researchcentrum
doen mee. Verder zien twee woningcorporaties kansen voor hun huurwoningen.
De eerste zonnepanelenactie van
de stichting richt zich echter op kleine ondernemers Op 1 januari verdwijnt een fiscale regeling die inves-

Universiteit

teren in zonne-energie voor hen extra aantrekkelijk maakt: de 'tijdelijke willekeurige afschrijving'. Die regeling is vanwege de crisis ingevoerd

om de economie te stimuleren via
een snellere afschrijving. Door dit be-
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lastingyoordeel kunnen investeringen worden terugverdiend. De komende tijd voert de stichting nog
snel campagne onder lokale ondernemers.

In 2072 wil de Stichting Zonneenergie de vleugels verder uitslaan in
de stad. Volgens projectleider Rogier
Coenraads zijn de prijzen van zonnepanelen het laatste jaar met 20 tot 30
procent zo hard gedaald, dat investeren vaak loont.
"De grootste barrière is de financi-
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ele drempel", legt Coenraads uit.
"Nieuwe en innovatieve businessmodellen en methoden van flnanciering
zijn nodig om een doorbraak moge'
lijk te maken."
Het Wageningse project past

binnen het gemeentebeleid om

de

stad in 2030 klimaatneuttaal te laten

zijn op

energiegebied. Een jaar

geleden ontving

het

gemeente-

bestuur voor het plan 'Wat krijg ik
nou op mijn dal€' 828.750 euro rijkssubsidie.
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