
Statengriffie - VERZOEK 

“Coöperatie voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA”
(Lokale Duurzame Energie Coöperatie - opgericht 9 december 2010)

Oosterhesselen, 5 oktober 2010

Geachte Leden van de Tweede Kamer,

Wij willen U NIET vragen om een subsidie ! 
Wij willen U NIET vragen om een lastenverlichting ! 
Wij willen U alleen maar verzoeken om voor ons een barrière op te ruimen.

Wij betalen op dit moment GEEN EnergieBelasting op zonnestroom, want wij hebben nog GEEN 
zonnestroom. 
Wij willen WEL een groot aantal zonnepanelen op een stuk land plaatsen en daarvoor een enorm 
bedrag aan omzetbelasting (BTW) – uiteindelijk zal dat meer dan € 1.000.000,= zijn - aan de 
Belastingdienst afdragen !

Wij willen allemaal samen de naderende krimpproblemen in ons dorp te lijf gaan door de kosten van 
de agrariërs en de kleine winkels in ons dorp te verlagen. 
Ook willen wij op die manier de broodnodige voorzieningen voor ons allemaal in stand houden –
school, 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.

De initiatiefnemers van onze Coöperatie geloven in de noodzaak van een spoedige energietransitie 
omdat de fossiele brandstoffen op raken, waardoor de prijs in een aanhoudende stijging terecht is 
gekomen, hetgeen slecht is voor onze economie.
Wij beginnen de eerste verschijnselen van bevolkingskrimp te voelen en willen graag een extra 
inspanning opbrengen om onze voorzieningen te kunnen behouden. 
Wij willen dat doen door zonnepanelen te installeren.

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

Daarom willen wij 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 (bodemarchief) te bouwen maar 
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kunnen gewoon OP het oppervlak onze zonnepanelen vastmaken op een aantal betonnen balken.
Wij willen gras onder de zonnepanelen zaaien en er schapen laten lopen om dat gras kort te houden, 
waardoor onkruiden zich niet kunnen uitzaaien naar andere landbouwgebieden en wij ook de 
agrarische bestemming van de grond geen geweld behoeven aan te doen.

Maar ….. de zogenoemde EnergieBelasting gooit roet in het eten. Mensen die een goed dak hebben 
en voldoende geld om te investeren in zonnepanelen worden door de huidige regels van de 
EnergieBelasting bevoordeeld !
Zij die niet zo gelukkig zijn, zien door de verplichting om wel EnergieBelasting te betalen hun 
behoefte aan zonnestroom gedwarsboomd.
Wij willen graag – onverdeeld – allemaal die voordelige regels !

Wij verzoeken U daarom om het ons mogelijk te maken om voor alle deelnemers in ons Coöperatie 
vrijstelling van het betalen van EnergieBelasting – dus alleen voor de nog op te wekken 
zonnestroom - te verkrijgen. 
Wij denken dat het grote bedrag dat wij allemaal samen zullen afdragen aan BTW op de installatie 
en het oprichten daarvan, dit “verlies” voor de Belastingdienst voor vele jaren zal compenseren.

Namens de
“Coöperatie voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA”
Drs Rob H. Dekens, Projectleider.

Projectbureau: Zende 9 - 7861 BS Oosterhesselen - Tel: 0524 582 185 
Rabobank: 1450.26.280 - Handelsregister: 514444860 - Fiscaalnr.: 850019333
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