
11	  mei	  Opening	  eerste	  buurtstroomproject	  in	  Utrecht	  
	  
Op	  donderdagmiddag	  11	  mei	  wordt	  “Buurtstroom	  Hoograven	  de	  A.R.M.”	  in	  gebruik	  genomen,	  het	  eerste	  
collectieve	  zonnestroomproject	  in	  de	  gemeente	  Utrecht!	  
	  
Sinds	  begin	  2016	  werken	  we	  bij	  Energie-‐U	  aan	  het	  opzetten	  van	  zonnestroomprojecten	  op	  grote	  daken	  in	  
Utrecht.	  Landelijk	  worden	  deze	  projecten	  postcoderoosprojecten	  genoemd.	  In	  Utrecht	  noemen	  we	  het	  
Buurtstroom.	  Met	  Buurtstroom	  investeren	  buurtgenoten	  gezamenlijk	  in	  zonnepanelen.	  De	  opgewekte	  
stroom	  geeft	  vervolgens	  een	  belastingkorting	  op	  de	  eigen	  energierekening.	  Dat	  wordt	  mogelijk	  gemaakt	  
met	  de	  Regeling	  Verlaagd	  Tarief.	  
	  
Tijdens	  de	  Utrechtse	  Zon-‐10-‐daagse	  (van	  8	  tot	  18	  mei)	  opent	  Buurtstroom	  haar	  eerste	  
zonnestroomproject	  op	  het	  dak	  van	  kringloopwinkel	  de	  A.R.M.	  in	  Hoograven.	  	  
Initiatiefnemer	  (en	  Utrechter)	  Ad	  de	  Regt	  heeft	  samen	  met	  coöperatie	  Buurtstroom	  Energie-‐U	  dit	  project	  
opgezet.	  
	  
Op	  het	  dak	  van	  de	  kringloopwinkel	  zijn	  250	  zonnepanelen	  geplaatst	  van	  265	  Wp.	  Deze	  zijn	  samen	  goed	  
voor	  66,3	  kWp.	  Deelnemers	  konden	  investeren	  in	  één	  of	  meer	  zonnepanelen.	  Bij	  dit	  project	  investeren	  
45	  leden	  gemiddeld	  in	  4,7	  panelen.	  Stichting	  Kringloopcentrum	  Utrecht	  de	  A.R.M.	  is	  de	  eigenaar	  van	  de	  
gebouwen	  van	  het	  kringloopbedrijf	  aan	  de	  Verlengde	  Hoogravenseweg.	  Deze	  stichting	  heeft	  het	  dak	  
beschikbaar	  gesteld	  aan	  Buurtstroom	  Hoograven	  de	  A.R.M	  en	  tevens	  geïnvesteerd	  in	  40	  panelen.	  
	  
Zonambities	  Buurtstroom	  
De	  Gemeente	  Utrecht	  wil	  in	  2020	  zon	  op	  10%	  van	  de	  daken	  in	  Utrecht.	  Halverwege	  2016	  lag	  er	  ~	  15	  
MWp.	  Dit	  moet	  in	  2020	  ~	  37	  MWp	  zijn.	  Er	  moet	  dus	  nog	  circa	  22	  MWp	  gerealiseerd	  worden.	  
Buurtstroom	  ambieert	  in	  diezelfde	  periode	  samen	  met	  Utrechtse	  buurtbewoners	  minimaal	  2	  MW	  toe	  te	  
voegen,	  dat	  wil	  zeggen	  minimaal	  10	  procent	  van	  die	  ambitie.	  Naast	  de	  66,3	  kWp	  van	  dit	  project,	  staat	  er	  
momenteel	  nog	  een	  additionele	  338,5	  kWp	  concreet	  in	  de	  steigers	  bij	  Buurtstroom.	  
De	  gemeente	  heeft	  inmiddels	  ook	  het	  eerste	  gemeentedak	  ter	  beschikking	  gesteld	  aan	  Buurtstroom;	  het	  
dak	  van	  Buurthuis	  Zuilen.	  
	  
Kom	  op	  donderdagmiddag	  11	  mei	  naar	  de	  feestelijke	  opening	  van	  het	  eerste	  buurtstroomproject	  van	  
Utrecht.	  De	  opening	  vindt	  plaats	  op:	  	  
	  
Donderdag	  11	  mei	  |	  Kringloopwinkel	  de	  A.R.M.	  |	  Verlengde	  Hoogravenseweg	  69	  |	  16:00	  –	  18:00	  	  
	  
Meer	  informatie:	  www.energie-‐u.nl/buurtstroom	  
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Voor	  de	  redactie:	  
Wilt	  u	  in	  uw	  blad/website/programma	  aandacht	  besteden	  aan	  bovenstaande?	  
	  
Als	  u	  een	  interview	  wilt	  met	  Buurtstroom	  Energie-‐U	  kunt	  u	  mailen	  naar	  Dorien	  Bartels	  
(buurtstroom@energie-‐u.nl).	  
U	  bent	  ook	  van	  harte	  welkom	  bij	  de	  feestelijke	  opening	  op	  11	  mei	  om	  16	  uur.	  Wilt	  u	  dit	  dan	  even	  melden	  
bij	  buurtstroom@energie-‐u.nl?	  Alvast	  bedankt	  voor	  de	  moeite.	  
	  
Energiecoöperatie	  Energie-‐U,	  vertegenwoordigt	  500	  Utrechtse	  bewoners	  die	  duurzame	  energie	  thuis,	  in	  
hun	  buurt	  en	  in	  onze	  stad	  aanjagen,	  organiseren	  en	  bewaken	  (www.energie-‐u.nl).	  


