
 
 

 

 
Aan de bewoners van dit pand 
 
 
 

 
 
Uw kenmerk: - 
Betreft: uw dak als energiebron 
Voerendaal, 7 juli 2021. 
 
 

Uw dak als energiebron voor de inwoners van Voerendaal? 
 

Agrarische bedrijven en (andere) lokale ondernemingen in ons Voerendaal hebben veel 

ongebruikte ruimte op hun daken beschikbaar voor zonnepanelen, dat blijkt uit een globale 

eerste verkenning via bijvoorbeeld Google Earth. 

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling en de energietransitie mikt zowel de gemeente 

als energiecoöperatie De Omslag van Voerendaal bij voorrang op het extra stimuleren van 

‘zon op dak’ en dan met name op openbare gebouwen en bedrijfslocaties. 

Grote daken vangen veel zon. 

Het plaatsen van zonnepanelen heeft daarom veel voordelen en dat geldt mogelijk nu ook 

meer dan ooit voor uw bedrijf en voor u als Voerendaalse ondernemer. 

 

Een zonnepaneleninstallatie is een lange-termijn-investering en duurzame energie 

opwekken zal mogelijk- niet direct passen binnen uw huidige bedrijfsactiviteiten. 

Als Voerendaalse energiecoöperatie bieden wij u onze diensten aan als een betrouwbare 

lokale organisatie voor eenmalig deskundig advies tot een volledige ‘ontzorging’ in het hele 

proces van ontwerp, uitvoering en exploitatie van een renderende zonnepaneleninstallatie 

op uw dak. Zo mogelijk ook zonder de noodzaak tot (forse) eigen voorinvesteringen. 

Door middel van een bedrijfsspecifiek en onafhankelijk gesprek kunnen wij samen met u 

nagaan in hoeverre zonnepanelen op de bij uw bedrijf beschikbare daken rendabel in te 

zetten zijn voor het opwekken van duurzame energie, voor uw eigen bedrijf of voor de 

inwoners van Voerendaal die investeren in een aantal zonnepanelen. Daarbij rekening 

houdend met de geldende (stimulerings-)maatregelen en lokale beleidslijnen en in de 

specifieke context binnen de gemeente Voerendaal. Zo is onder andere inzicht verwerven 

over investeringsmodellen, terugverdientijd en haalbare varianten van een rendabele 

exploitatie mogelijk. 

 

 

Energiecoöperatie De Omslag U.A. 

Bergseweg 18 

6367HB Voerendaal  

 

Tel: (045) – 575 28 98 

Email: info@deomslag.org 

 
K.v.K.: 73289914  

Rabobank: NL87 RABO 033 636 5195  

BTW: NL8594.41.696.B01  

 

 



Wij komen daarom langs deze weg graag in contact met geïnteresseerde ondernemers uit 

onze gemeente. Laat uw gedachte daar eens over gaan. 

In onze aanpak geldt in alle gevallen als uitgangspunt - en tevens het motto van onze 

coöperatie – 

              “Alleen samen maken wij de omslag” 

Bent u als ondernemer in onze gemeente Voerendaal geïnteresseerd in zonnepanelen op uw 

dak of wilt u meer weten?  

Meld u dan bij ons door een emailbericht te sturen naar info@deomslag.org met in de titel 

de vermelding ‘Zon op dak’. U kunt in het bericht volstaan met het vermelden van uw naam 

en emailadres plus telefoonnummer (optioneel). 

U kunt hiertoe ook gebruik maken van het contactformulier op onze website. 

Een van onze adviseurs neemt dan binnen enkele dagen contact met u op. 

 

De Omslag is een coöperatie van en voor inwoners van Voerendaal en omgeving die samen 

bepalen hoe de energieomslag kan worden gemaakt. 

Zie voor meer informatie onze website www.deomslag.org  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Wim Cranen 

voorzitter 
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