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   Oud-Beijerland, 1 november 2019 

Via deze nieuwsbrief weer even bijpraten. Je merkte weinig van onze activiteiten, maar ze waren er wel. Kort. 
Saman Groep is aangesteld als leverancier. Stedin gevraagd ons een plaats op het net te geven en aan hen is de 
opdracht vertrekt na hun offerte. Aanleg verwacht in vroege voorjaar. Je leest het hieronder. 
 
Aanvragen kosten tijd – Stedin 
Stedin is de netwerkbeheerder in onze regio. Beheren doen ze goed, maar deze enige 
aanbieder neemt de tijd en vraagt veel formaliteit bij het realiseren van een nieuwe 
aansluiting. 
 
Bouwtekening. 
Stedin vroeg om een bouwtekening met daarin de plaats voor onze aansluiting op het net. 
Om deze bouwtekening te kunnen overleggen moesten we te rade bij HW-Wonen. Overleg 
over de plaatsbepaling en het realiseren van de documentatie en tekening vergde tijd. 
 
Offerte.  
Vervolgens zijn de noodzakelijke documenten ingediend bij Stedin, die een offerte heeft 
gestuurd. Inmiddels is deze beoordeeld en vervolgens getekend op 15 oktober naar Stedin 
teruggegaan.  
 
Voorbereiding aanleg.  
De hele procedure voor de realisatie van de aansluiting duurt 18 weken. Op dit moment 
verwachten we over maximaal 16 weken (eind februari) de aansluiting op het elektriciteitsnet 
gerealiseerd te hebben. Daarna kan aanleg eind februari starten en aansluiting volgen. 
 
Gebruik invloed. Via kanalen van onder meer HoekscheWaardDuurzaam proberen we de 
vinger aan de pols te houden. Hiermee het aanlegproces mogelijk iets inkorten en 
voorinformatie krijgen wanneer Saman aan de slag kan gaan (verwachting eind februari). 
 
Installatie panelen. We doen ons best om de aanleg van de panelen door Saman te laten 
starten voordat de Stedin-aansluiting een feit is. Door zo wat gelijklopende werkzaamheden 
te creëren hopen we in maart/april in de lucht te zijn. Laat de zon maar komen. 
 
En verder 
 
- Binnenkort ondertekening overeenkomst met HW-Wonen m.b.t. Recht van Opstal Je 
ontving bij de vorige nieuwsbrief een voorbeeld. 
- Tevens ondertekening verzekering van het opstal (de installatie), wettelijke 
aansprakelijkheid (wa) en aansprakelijkheid bestuur. 

 

OM-Energie 
De opgeleverde energie zal worden verkocht aan OM-Nieuwe Energie, de lokale groene 
energieleverancier. Meer informatie via hun website: https://samenom.nl/ 

Nieuwsbrief	4wieken	–	nr	11	


