Amsterdam, 3 oktober 2016

PERSBERICHT
Participatiefonds en Wocozon helpen sociale
huurders in Noord-Holland aan zonnestroom
Eerste project zorgt voor aanzienlijke elektriciteitsopwekking en CO2-besparing
Vanaf vandaag kan Wocozon officieel van start met haar eerste zonnestroomproject in de provincie
Noord-Holland: de installatie van 9.000 zonnepanelen op 1.000 sociale huurwoningen. Na een succesvolle
crowdfundingcampagne zijn nu ook de handtekeningen gezet onder een investering van het
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Daarmee staan alle seinen op groen voor
Wocozon. Met het Noord-Hollands entree van het bedrijf wordt jaarlijks ruim twee miljoen kWh elektriciteit
opgewekt en zo'n 820.000 kg CO2 bespaard.
Duurzamer vastgoed, lagere woonlasten
Al sinds medio 2015 verzorgt Wocozon de ontwikkeling, financiering, installatie en het onderhoud van
zonnepanelen voor sociale huurwoningen in meerdere Nederlandse provincies. Hiervoor werkt het bedrijf nauw
samen met verschillende woningcorporaties, vertelt directeur Roland van der Klauw. "Het is onze missie om
huurders maximaal te laten profiteren van zonne-energie, zonder dat zij er zelf in hoeven te investeren. Wij
verhuren onze zonnestroominstallaties aan de corporaties, zodat zij heel laagdrempelig hun vastgoedportefeuille
kunnen verduurzamen en de woonlasten van hun huurders structureel kunnen verlagen."
Voordelen voor duizenden huurders
Als Wocozon haar project bij de eerste woningcorporatie - Woontij - draaiende heeft, volgen andere corporaties.
Van der Klauw: "Door de samenwerking met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland kunnen
we straks enkele duizenden huurders de voordelen bieden van goedkope, duurzame stroom." Gedeputeerde voor
Duurzaamheid, Jack van der Hoek, kijkt uit naar deze ontwikkeling. "Dit initiatief geeft zonne-energie in de
provincie een enorme impuls. Zonnepanelen worden nu haalbaar voor een doelgroep die hier vaak niet voor in
aanmerking komt. En omdat Noord-Holland de meeste zonuren van Nederland kent, kan het voordeel voor
huurders zelfs oplopen tot ruim € 100 per jaar."
Succesvolle Noord-Hollandse uitrol in verschiet
Dankzij de financiering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en de opbrengsten van
crowdfunding via Oneplanetcrowd kan Wocozon haar eerste grootscheepse actie in Noord-Holland uitvoeren.
Volgens participatiefondsdirecteur Bart Blokhuis zorgen de zonnestroominstallaties op 1.000 huurhuizen ervoor
dat de verduurzaming van de Noord-Hollandse economie aanzienlijk wordt versneld. "Reden te meer dus om als
fonds te investeren in Wocozon. Daarnaast heeft dit concept zich inmiddels ruimschoots bewezen in andere
provincies. Dat geeft mij alle vertrouwen in een succesvolle uitrol in onze provincie."

Over het fonds
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde en startende
bedrijven en projecten, die zich richten op biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie en die
daarmee bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Ook andere duurzame innovaties kunnen in
aanmerking komen voor een investering. Het fonds is opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland
en wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital.
Over Wocozon
Wocozon is een organisatie uit Utrecht, die bestaande woningen duurzamer maakt. Het team achter Wocozon
bestaat uit diverse professionals die samen één doel hebben: sociale huurders optimaal laten profiteren van
zonne-energie. Daarvoor biedt het bedrijf woningcorporaties een compleet pakket aan, door
zonnestroominstallaties te ontwikkelen, financieren, plaatsen én beheren.
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