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Geacht lid van Zonnig Zieuwent,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.

Start Mariënvelde Straalt!
Vervolg project(en)
Verlaging energiebelasting en opbrengst stroom
Opgewekte stroom in 2018

1. Start Mariënvelde Straalt!
In november heeft onze partner Wopereis Solar in totaal 222
panelen gelegd op de nieuwe schuur van Maatschap BokkersHeutinck.
Op 10 december heeft Hak de Liander aansluiting
gerealisseerd en vanaf die dag wekken we op deze locatie
100% Groene Marienveldse stroom op. Voor de nieuwe leden
zal de korting op de energiebelasting starten op 1-1-2019.
Doordat er achteraf nog 5 panelen extra geplaatst konden worden hebben we in dit project
nog 5 certificaten in de aanbieding. Heeft u interesse in deze laatste certificaten van ons 3e dak, laat
het ons weten door een email te sturen.
Zodra de glasvezel aansluiting live is op dit adres zullen
wij ook de inloggegeven voor de Neteco app mailen zodat
een ieder de productie op dit 3e dak live kan volgen.
Op vrijdag 21 december werd bij notaris Stevelink in
Groenlo het recht van opstal getekend. Ook op deze 3e
locatie liggen we 15 jaar gratis op het dak van de
maatschap Bokkers-Heutinck.

2. Vervolg project(en)
Na de realisatie van het 3e dak in Mariënvelde hebben we als coöperatie nog ca. € 10.000,- provinciale
subsidie over. Na de oproep in onze vorige nieuwsbrief zijn we in gesprek geraakt met het bestuur van
de Vereniging Dorpshuis ’t Kempken in Harreveld. Zij hebben vorige week een intentieovereenkomst
getekend om het dak van ’t Kempken voor 15 jaar om niet ter beschikking te stellen aan onze
coöperatie. ’t Kempken gaat zelf ook zeer waarschijnlijk certificaten afnemen in dit project. Begin 2019
zal gestart worden met de interesse peiling in Harreveld.
Naast dit 4e collectieve zonnedak in Harreveld is er ook vanuit Lievelde interesse getoond om zich aan
te sluiten bij Zonnig Zieuwent. Er is al een 5e dak in beeld en wij verwachten hier begin 2019 meer over
te kunnen vertellen.

3. Verlaging energiebelasting en opbrengst stroom
Waarschijnlijk heeft u ook al gehoord van de nieuwe belastingplannen van het kabinet.
Je kunt de krant niet openslaan of het gaat over het deze week gepresenteerde klimaatakkoord. Voor
de zomer van 2019 moet het akkoord definitief zijn. Dan zal er ook meer bekend worden over het
salderen op eigen dak, gevolgen voor de postcoderoos en de eventuele terugleververgoeding.
Na jaren van stijging van de energiebelasting zal de energiebelasting op stroom volgend jaar dalen van
€ 0.1265 naar € 0,1178 per kWh. De energiebelasting op gas zal in 2019 gaan stijgen met
€ 0.0363 naar € 0,359 per m3 gas.
U krijgt de energiebelasting volledig terug voor de door u opgewekte kWh-en stroom. Dat is dus een
kleine fiscale tegenvaller. Echter dit nadeel wordt meer dan volledig gecompenseerd doordat de “kale”
stroomprijzen het afgelopen jaar bijna verdubbeld zijn. Krijgen wij bij ons eerste dak nog een tarief van
ca. € 0.03 per kWh (3 jaar vast tot 7-2019), bij het project Mariënvelde Straalt hebben we recentelijk
de prijs voor 3 jaar vastgezet tegen ca. € 0,07 per kWh (inclusief Garanties van Oorsprong). De
stroomopbrengsten komen terecht in de kas van de coöperatie waar de algemene ledenvergadering (u
als lid dus) jaarlijks over besluit wat met het batig saldo gedaan gaat worden.

4. Opgewekte stroom in 2018
Dat 2018 een prima zonnejaar is geweest blijkt uit onderstaande grafiek.
2016/2017 en 2018 is de productie bij Grefte. Groen is opwek Wopa vanaf juni 2018.

Het bestuur van Zonnig Zieuwent wenst u een duurzaam en zonnig 2019 toe!
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