
Statengriffie - plan B 

Zonnestroom voor Oosterhesselen

Projectbeschrijving 2.0

In de afgelopen 3 (drie) jaren hebben wij de mogelijkheden onderzocht van een overgang van het 
gehele dorp Oosterhesselen op zonnestroom.

De centrale drijfveer daarvoor was de toenemende behoefte bij vele inwoners om de snel naderende 
krimpproblemen in ons dorp te lijf gaan door de kosten van de agrariërs en de kleine winkels in ons 
dorp te verlagen. Ook wilden wij op die manier de broodnodige voorzieningen voor ons allemaal in 
stand houden: school, openbaar vervoer, peuterspeelzaal, bibliotheek e.d..
Oosterhesselen is een klein dorp in Drenthe, tot 1998 een zelfstandige gemeente en thans opgenomen 
in de Gemeente Coevorden. Wij tellen 1.880 inwoners en wij bewonen samen 814 woningen. 
Oosterhesselen is een heel oud zogenoemd Drents Esdorp. Op onze plek woonden meer dan 10.000 
jaren geleden ook al mensen.

Wij geloven in de noodzaak van een spoedige energietransitie.

Wij zijn zeer bezorgd over de gevolgen van de uitputting van de voorraden grond- en hulpstoffen in 
“Moeder Aarde” en met name de uitputting van fossiele brandstoffen. Energie is voor ons allemaal 
van levensbelang en wij moeten maatregelen treffen om een energieramp te voorkomen.

Wij zijn ook zeer bezorgd - ja zelfs bang – voor het steeds toenemende gebruik van fossiele 
brandstoffen, omdat bij de verbranding daarvan allerlei ongewenste dingen gebeuren.
Zo komt er CO2 vrij, waardoor de temperatuur op de Aarde oploopt en het weer in toenemende mate 
extremer wordt. Nu al baren de overstromingen, stormen en de droogte overal ter wereld ons grote 
zorgen. Ook het smelten van het poolijs is een bron van grote zorg.
Bijvoorbeeld: Begin oktober kwam een bericht van de “Vereniging Eigen Huis” dat men nu -
nieuw, nieuw, nieuw - een rampenverzekering kon afsluiten. Men bood zelfs een berekening aan, 
waarmee men kon berekenen hoe groot de dreiging was.
Maar er komt ook veel fijnstof en roet in de lucht, die wij allemaal inademen en waardoor de 
woonomgeving voor ons en onze kinderen en kleinkinderen steeds ongezonder wordt.
Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in de geruststellende woorden van politici, dat de 
luchtkwaliteit “binnen de norm” blijft. 
Dat is onzin ! De norm voor lucht-kwaliteit moet 0,0 % zijn, volkomen schoon !!

Wij inhaleren die lucht, met onze longen !!! 

Omdat de fossiele brandstoffen op raken, maar de vraag naar energie nog steeds toeneemt, stijgt de 
prijs van energie geleidelijk, maar voortdurend. Dat is slecht voor onze werkgelegenheid en de 

Van: "Rob Dekens" 
Aan:
Datum: 11-10-2012 9:37
Onderwerp: plan B
CC: " <Statengriffie@drenthe.nl>

pagina 1 van 5

11-10-2012



lokale economie.
Wij beginnen de eerste verschijnselen van bevolkingskrimp in ons dorp te voelen en willen graag een
extra inspanning opbrengen om onze voorzieningen te behouden. 
Wij willen dat doen door zonnepanelen te installeren.

Maar ons dorp bestaat voor ongeveer tweederde uit woningen, waarvan de daken niet geschikt zijn 
om er zonnepanelen op te leggen. Veel boerenwoningen, met riet gedekt (en riet gaat rotten als je het 
bedekt), veel eikenbomen die voor een prachtige schaduw zorgen, woningen waarvan het dak niet 
goed naar de zon gericht staat en huurders die geen eigen dak hebben om zonnepanelen op te leggen.

De Rijksoverheid werkt ons tegen. 
Mensen die een goed dak hebben en zelf voldoende geld om te investeren in zonnepanelen worden 
door de huidige regels van de EnergieBelasting bevoordeeld ! Zij behoeven géén EnergieBelasting 
te betalen voor de zonnestroom die zij opwekken met hun eigen zonnepanelen op hun eigen dak.
Mensen die niet zo gelukkig zijn, die géén zonnestroom kunnen opwekken met hun eigen 
zonnepanelen op hun eigen dak., die moeten wel EnergieBelasting betalen en dus wordt hun 
behoefte aan zonnestroom gedwarsboomd.
Wij willen graag – onverdeeld – allemaal die zelfde, voordelige regels !

Zonnepark Oosterhesselen 

Wij willen het SAMEN doen, voor ALLE inwoners van Oosterhesselen en wij willen daartoe een 
Zonnepark bouwen even buiten ons dorp gewoon op de grond. Grondeigenaren hebben ons 
voldoende grond aangeboden. 
Wij behoeven niet IN de grond te bouwen en zullen dus het zogenoemde bodem-archief niet 
beschadigen. Wij kunnen gewoon OP het oppervlak onze zonnepanelen vastmaken op een aantal 
betonnen balken, zodat ze niet wegwaaien. Dat zullen we wat hoger doen, zodat wij gras onder de 
zonnepanelen kunnen zaaien en er schapen kunnen laten lopen om dat gras kort te houden, waardoor 
onkruiden zich niet kunnen uitzaaien naar andere landbouwgebieden. Op die manier kunnen wij ook 
de agrarische bestemming van de gronden respecteren.

Uit de ontwikkelingen van de laatste tijd is ons duidelijk geworden, dat wij ons project – op de 
manier die ons steeds voor ogen stond - althans voorlopig niet kunnen realiseren.

De kern van het probleem is, dat de Rijksoverheid niets wil veranderen aan de EnergieBelasting. De 
EnergieBelasting maakt onze kosten zo hoog dat wij het niet gefinancierd kunnen krijgen.

Tarieven voor de: Energiebelasting:

Bij een geleverde hoeveelheid in Energiebelasting
kWh/jaar van: per kWh:

minder dan 10.000 kWh € 0,1140 
10.000 tot 50.000 kWh € 0,0415
50.000 tot 10.000.000 kWh € 0,0111
méér dan 10.000.000 kWh € 0,0010 (NIET zakelijk)
idem € 0,0005 (Zakelijk)

Gewone gezinnen betalen 228 maal zoveel EnergieBelasting – per kWh - dan grote bedrijven ! 
Terwijl met name de Grootverbruikers ook dikwijls de grote vervuilers zijn. Bovendien zijn het de 
grootverbruikers die ook heel veel subsidie ontvangen.

Uit een onderzoek van de Triodosbank en Eneco is gebleken dat de Overheid per jaar € 5,8 miljard 
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subsidie steekt in de fossiele energie (centrales), terwijl duurzame energie projecten (windmolens) 
slechts € 1,5 miljard mochten ontvangen.
Het maakt ons daarbij verder niet uit welk verhaal hieraan wordt gehangen, het is heel erg ongelijk 
en dus heel erg ondemocratisch.

De Rijksoverheid hanteert dan ook nog de onwaarachtige kletskoek, dat “wij” de opbrengst 
van de EnergieBelasting niet kunnen missen in deze tijd. 

Dit is de waarheid:

Wij vragen helemaal NIET om de afschaffing van dé EnergieBelasting in totaliteit. We praten alleen 
maar over de EnergieBelasting op zonnestroom die is opgewekt met onze eigen zonnepanelen, 
vlakbij onze woningen.
De EnergieBelasting op grijze stroom is wat ons betreft nog niet hoog genoeg.

Het grote meerderheid van de mensen woont in een gewoon huis en zij betalen gewoon 
EnergieBelasting.
Die EnergieBelasting krijgen zij dan weer voor een groot deel (ruim € 300,= per jaar), 
gecompenseerd. Omgerekend betekent dat, dat de eerste ruim 2.700 kWh/jaar - per aansluitpunt - nu 
al helemaal géén EnergieBelasting opbrengt. 
Die krijgt de Overheid dus helemaal niet en die kan zij dus ook niet verliezen.

Mensen die zonnepanelen op hun eigen dak (of in hun eigen tuin) hebben liggen, vallen onder het 
regiem “Achter de meter” en bij hen hoeft de zonnestroom dus niet dóór de energiemeter hun huis 
binnen te komen. Zij betalen daarom géén EnergieBelasting ... ! Maar … de fiscus hoeft hen dan 
vervolgens die compensatie van € 300,= per jaar óók niet uit te betalen ! Dat is winst voor die fiscus. 
€ 300,= per jaar per huishouding, dat loopt in de honderden miljoenen !
Dan rest er (misschien) een heel klein groepje die zonnestroom “Voor de meter” binnenkrijgt en die 
betaalt nu € 0,114 per kWh (maar dan óók weer onder aftrek van die compensatie van ruim € 300,= 
per jaar). Dat levert dus nauwelijks iets op.

Men vergeet dat de aankoop van zonnepanelen impliceert dat wij daarover Omzet-belasting BTW 
moeten betalen. Dat is 21 % van de waarde en dat gaat dan – voorlopig jarenlang – heel veel 
miljoenen opbrengen.
Men vergeet ook dat heel veel installatiebedrijven daar een grote klus werk aan kunnen 
binnenhalen. En dat is – zeker in deze tijd - een heel goede impuls voor de lokale werkgelegenheid 
en economie. Bovendien moeten die bedrijven over de gebruikte bevestigingsmaterialen en het 
arbeidsloon van de monteurs ook weer belasting afdragen. Ook dat brengt geld op.

Een of meer adders onder het gras.

In de pers circuleren op dit moment berichten, dat Overheden elders, bijvoorbeeld in Luxemburg, er 
over denken om een aparte belasting te gaan invoeren voor het gebruik van het algemene 
leidingennet, door de producenten van zonnestroom.
Dat betekent dat wij misschien de voordelen van zonnestroom binnen afzienbare tijd toch weer 
moeten inleveren. 

Het wordt ook steeds duidelijker dat de grote, multinationale Elektriciteits-maatschappijen steeds 
heftiger gaan dwarsliggen.
Waarom ? 
Op dit moment onderscheiden zij op een dag twee “soorten” stroom, te weten: 
1. De zogenoemde “BASISstroom”, dat is de stroom die gewoon dag en nacht heel gelijkmatig 
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wordt afgenomen door de gebruikers. Dat is een min of meer vast patroon en kan daarom heel 
efficiënt – en dus heel goedkoop – worden opgewekt. Het is niet zoveel en brengt dus niet zoveel op.
2. De zogenoemde “PIEKstroom”, dat is de stroom die opeens wordt gebruikt omdat de fabrieken 
opstarten, kantoren open gaan, de treinen gaan rijden en dergelijke.
Die stroom vergt heel veel inspanning, is daarom erg duur en er wordt heel veel winst op gemaakt.

En wanneer treedt die “Piekstroom” op ? 
Precies, als de zon opkomt en onze zonnepanelen dus volop gaan produceren. Dat maakt de 
Elektriciteitsmaatschappijen niet vrolijk. Zij doen er dus van alles aan om de zonnecollectieven tegen 
te werken.

Is daar niets aan te doen ?

Jawel hoor ! 
Wij kunnen de zonnestroom die wij opwekken, direct achter de zonnepanelen gaan verwerken. 
Zodanig dat de zonnestroom niet meer in het nationale leidingennet terechtkomt en de Overheden er 
dus geen grip meer op hebben.

Je kunt dan bijvoorbeeld direct bij het Zonnepark batterijen gaan opladen en die batterijen dan 
beschikbaar gaan stellen voor het gebruik in elektrische voertuigen (auto’s, motoren, scooters, 
fietsen) of in de huishouding.

Dit bericht kwam begin oktober 2012 van de NOS:

E-taxi's kunnen batterij wisselen
Op Schiphol kunnen taxichauffeurs met een elektrische auto vanaf vandaag bij een batterijwisselstation 
terecht. De lege accu van een elektrische taxi kan daar in een paar minuten worden omgeruild voor een volle. 
Het is de eerste plek in Nederland waar elektrische rijders hun accu snel kunnen laten verwisselen. Daardoor 
hoeven ze geen 8 uur lang te wachten tot de batterij van hun auto is opgeladen. Het batterijwisselstation is 
voorlopig alleen beschikbaar voor taxichauffeurs die in een elektrische auto van Renault rijden. Drie 
taxibedrijven hebben samen tien van dat soort wagens rondrijden. Er zijn ook al batterijwisselstations in Israël 
en Denemarken. Er zijn plannen voor de aanleg van een tweede station in Nederland. Dat komt waarschijnlijk 
in Amsterdam.

Je kunt ook met behulp van zonnestroom Waterstof gaan maken en die in tanks doen en beschikbaar 
stellen aan gebruikers. Of perslucht in cilinders doen.
En wat we verder nog kunnen bedenken.

Conclusie:

Er is de laatste jaren in ons land een “kleine” revolutie aan de gang. Op heel veel terreinen worden 
individuele mensen actief. Zij kijken geen Tv meer, maar Twitteren en Facebooken, zij lezen niet 
meer, maar bloggen.
Enige tijd geleden dook opeen het woord “prosument” op. Iets wat het midden hield tussen 
producent en consument.
Sommigen noemen dat het revolutionaire antwoord op de wereld van doorgeslagen neoliberale, 
multinationale bedrijven en instellingen.

Opeens hebben heel veel mensen aandacht voor kleinschalige, lokale activiteiten. Wij doen aan 
Buurtzorg, wij hebben zonnepanelen, wij bankieren bij groene banken of wij gaan zelfs financieren 
met behulp van crowdfunding.
Ook verzekeringen gaan we zelf doen, denk aan het Utrechtse “Broodfonds” een soort collectieve 
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hulp bij arbeidsongeschiktheid. Wij kennen zorgboerderijen en acties als “Boer zoekt Buur”.

De Stichting Urgenda heeft – naar de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin – een nieuw devies 
daarvoor: “Doe het zelf, doe het samen.”

Wij doen graag mee !
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