
Opwek Coöperatie Duurzaam Haren U.A. 
 
 p/a Clusiusweg 1 

9751 PN  HAREN 
  

info@duurzaamharen.nl 
  www.duurzaamharen.nl 

Samen maken we Haren Duurzaam Haren 

KvK 73360775 – BTW NL859485298B01 

Haren, 26 april 2019 

Kort bericht voor de leden van de Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 

Beste leden, 

Met de haven in zicht heeft ons zonneproject alsnog averij opgelopen. Zoals gemeld in de 

vorige nieuwsbrief, wilde het bestuur van OCDH via een onafhankelijke keuring zekerheid 

verkrijgen dat het dak van Kluswijs sterk genoeg is om de extra last van een zonnedak te 

dragen. Hiertoe is een opdracht verstrekt aan het gespecialiseerde ingenieursbureau Ritsema. 

Dit bureau heeft ons onlangs op basis van uitgebreid onderzoek gerapporteerd dat het 

Kluswijsdak helaas niet geschikt is voor het leggen van zonnepanelen. Niet voor de beoogde 

395, maar ook niet voor minder panelen. Deze uitkomst staat haaks op de uitslag van de 

voorlopige schouw die eerder is verricht op initiatief van de Coöperatie Duurzame Regio Haren, 

maar is onderbouwd met gedetailleerde berekeningen en metingen in het Kluswijs pand en 

valt daarmee niet in twijfel te trekken. 

Het bestuur is met u zeer teleurgesteld over deze onverwachte wending, maar wenst niet bij 

de pakken te gaan neerzitten en heeft daarom tot de volgende acties besloten: 

1. Er wordt met spoed gezocht naar een goed alternatief voor Kluswijs. De afgelopen week 

heeft het bestuur al contact gehad met meer dan 15 eigenaren van panden waarop 

volgens Zonatlas.nl voldoende panelen met dezelfde opbrengst zijn te installeren. Met 

enkele van die contacten wordt de komende weken verder gesproken. Daarnaast staat 

nog een aantal nieuwe oriënterende gesprekken op het programma. 

2. Het is waarschijnlijk dat ons project door deze tegenvaller enige vertraging zal oplopen. 

Dit hangt bijvoorbeeld af van de vraag hoe snel wij een nieuw geschikt pand vinden en 

welke aanvullende werkzaamheden hier door Enexis moeten worden verricht. Het 

bestuur heeft zowel de installateur als Enexis hiervan op de hoogte gebracht. 

3. Er wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven op 17 juni. Het bestuur  zal 

tijdens deze bijeenkomst in gaan op alle vragen die het annuleren van de Kluswijs 

locatie bij de leden oproept. Daarnaast zal het bestuur rapporteren over de vorderingen 

die zijn gemaakt met het zoeken van een nieuwe projectlocatie. Hopelijk kan dan al een 

nieuwe locatie worden gepresenteerd. De vergadering zal plaatsvinden in Kluswijs en 

begint om 19.45 uur. 

4. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen tevens de vervolgstappen worden 

besproken die het bestuur voornemens is te zetten op grond van de dan geldende 

actuele inzichten.  

Wij hopen u allen op de vergadering van 17 juni te mogen begroeten. Begin juni zal nog een 

tweede aankondiging ter herinnering volgen. Mochten er intussen dringende vragen rijzen of 

heeft u suggesties voor een alternatief dak, dan kunnen deze per e-mail richten aan de 

secretaris van het bestuur, Frans Rutten. Het mailadres is: fransjrutten@gmail.com. 

Het bestuur van de Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 
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