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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het collegebesluit om het dak van het CC Jan van Besouw beschikbaar te stellen aan de energie 
coöperatie Duurzaam Riel Goirle (DRG) voor het realiseren van een postcoderoosproject. 
 
Informatie 
Het dak van de theaterzaal van CC Jan van Besouw in Goirle is geschikt voor het plaatsen van 
zonnepanelen. In eerste instantie werd dan ook voorgesteld om zelf te investeren in een 
zonnepaneleninstallatie op deze locatie. Op 22 september 2020 heeft uw raad hiervoor krediet 
beschikbaar gesteld.  
 
De energierekening van het CC Jan van Besouw wordt betaald door SCAG. Daarom werd een 
concept overeenkomst voorbereid waarin staat dat SCAG het financiële voordeel van een lagere 
energierekening (gemiddeld € 7.500,00 per jaar) terugbetaalt aan de gemeente voor zover dat 
nodig is om de kapitaallasten van de gemeente (gemiddeld € 6.700,00 per jaar) te dekken. Naar 
verwachting blijft er dan € 800,00 per jaar over voor SCAG. Dat de investering maar net rendabel is, 
komt door de lage elektriciteitsprijs (per kWh) bij CC Jan van Besouw. 
 
De energie coöperatie Duurzaam Riel Goirle (DRG) is op zoek naar daken om zonnepanelen te 
plaatsen voor inwoners die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Omdat 
zelf investeren in zonnepanelen op CC jan van Besouw maar net rendabel is, en omdat DRG op zoek 
is naar geschikte daken in Goirle, is na overleg met SCAG besloten het dak van CC Jan Besouw 
beschikbaar te stellen aan DRG voor het investeren in een zonnepaneleninstallatie. Op deze manier 
dienen we het algemeen belang doordat inwoners mee kunnen helpen aan de verduurzaming van 
Goirle en tegelijk zelf een financieel voordeel kunnen behalen.  
 
Vervolg 
Nu positief is besloten over dit voorstel, gaat DRG aan de slag om het postcoderoosproject te 
realiseren. De concept overeenkomst met SCAG komt te vervallen en over het door de raad eerder 
beschikbaar gestelde krediet ad € 75.600,00 zal niet worden beschikt. Dit zal worden verwerkt in 
Burap 1. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
 Bijlagen 
Niet van toepassing. 


