
 

 

                                                  NIEUWSBRIEF 17 

                                         20-8-2018 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent/Kei Zonnig, 

 

1. Productie Schieven/Grefte en Wopa 

Het 2e productiejaar van Dak Grefte/Schieven zit erop. 

Dat afgelopen jaar nog een beter zonnejaar was dan het eerste jaar blijkt uit de productiecijfers van 

dak 1 Grefte/Schieven: 

Opgewekte kWh 1-7-2016 tot 1-7-2017: 118.626 kWh.  

Opgewekte kWh 1-7-2017 tot 1-7-2018: 122.102 kWh. 

De gegarandeerde opbrengst door Wopereis was 106.719 kWh dus 

er is ca. 15.000 kWh meer geproduceerd dan verwacht (ca. 14%). 

Ook het 2e dak Wopa presteert vanaf de start 1-6-2018 ruim boven 

verwachting. In juni is er opgewekt: 20.075 kWh en in juli: 25.560 

kWh. De productiecijfers publiceren we elke maand op onze 

facebookpagina en kunt u zelf ook volgen via de app. Voor de app 

instellingen zie onze vorige nieuwsbrief 16. 

2. Afrekening energiebelasting 

Leden die certificaten aanhouden voor dak 1 en die klant zijn bij AGEM kunnen één deze dagen de 

creditnota tegemoet zien met betrekking tot de teruggaaf van de energiebelasting.  

Er is opgewekt 122.102 kWh gedeeld door 458 certificaten = 266,6 kWh per certificaat. 

De energiebelasting was in 2017: € 0,1226 / kWh en in 2018 is deze verhoogd naar € 0,1265. 

Bij benadering ontvangt u (133 x 0.1226 =) € 16,30 + (133 x 0.1265 =) € 16.82 = ca. € 33,- per 

certificaat, inclusief btw retour. 

Stel u heeft 10 certificaten dan krijgt u dus ca. € 330,- aan betaalde energiebelasting terug van AGEM. 

De ledenverklaringen ontvangt u als lid van dak 1 vandaag per e-mail. Bent u geen AGEM klant dan 

kunt u met deze ledenverklaring de energiebelasting terugvragen bij uw eigen energieleverancier. 

 

 

 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen: 

1. Productie 2e jaar dak Schieven/Grefte en 1e 2 maand dak Wopa 

2. Afrekening energiebelasting AGEM / Ledenverklaringen 

3. Marienvelde Straat (dak 3) en eventueel vervolg dak 4. 

4. Ontwikkelingen energiebelasting 

 

 



 

3. 3e dak: Mariënvelde Straalt en vervolg 4e dak… 

Op woensdag 13 juni hebben wij in het BMV in Mariënvelde een presentatie gehouden voor 

geïnteresseerden in ons vervolgproject genaamd: Mariënvelde Straalt.  

Op het dak van Maatschap Bokkers-Heutinck is er plaats voor zo’n 

250 panelen en die zijn op 13 juni zo goed als allemaal verkocht aan  

22 nieuwe potentiële leden van Zonnig Zieuwent. 

Op korte termijn zullen wij definitieve afspraken maken met de 

dakeigenaren en Wopereis Solar waarna wij een definitieve 

intekenavond zullen organiseren voor de mensen die een 

interesseformulier hebben getekend en overige geïnteresseerden. 

Omdat we na realisatie van dit 3e dak nog steeds subsidie over hebben van de Provincie zijn wij nog op 

zoek naar een 4e dak in Zieuwent of omgeving. Kent u iemand in uw netwerk met een groot en 

geschikt dak (minimaal 400 m2) die deze gratis voor 15 jaar ter beschikking zou willen stellen, laat het 

ons weten, dan nemen wij contact op. 

 

Wilt u, of een bekende van u, nog (extra) certificaten, er is nog zeer beperkt ruimte op het 3e dak.  

Stuur deze nieuwsbrief door en laat geïnteresseerden het interesseformulier op onze website 

www.zonnigzieuwent.nl downloaden en mailen naar info@zonnigzieuwent.nl 

 

4. Ontwikkelingen energiebelasting 

Zoals u wellicht vernomen hebt uit de diverse media heeft de 2e kamer een akkoord bereikt over de 

nieuwe klimaatwet. Uit een brief aan de 2e kamer van minister Wiebes wordt duidelijk dat het 

salderen op eigen dak in 2020 zal worden vervangen door een 

terugleversubsidie. In deze brief geeft Wiebes ook aan dat hij gaat 

onderzoeken of hij postcoderoos initiatieven kan onderbrengen in een 

terugleversubsidie constructie. De verwachting is dat in de herfst van dit 

jaar er meer bekend gaat worden over een eventuele aangepaste regeling. 

Zodra er meer nieuws is zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. 

AGEM, waar Zonnig Zieuwent naast de 8 Achterhoekse gemeentes ook lid van is geworden, zit aan 

tafel bij landelijke partijen die over een verdere invulling van de nieuwe regeling gaan. Zij hebben ons 

een mail gestuurd met verdere uitleg. Deze email treft u aan in de bijlage van deze nieuwsbrief. 
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