
 

 

                      NIEUWSBRIEF 23 

                                     25-10-2019 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent,  

 

1. 100% Elektrische dorpsauto? 
Op 17 oktober jl was er een info avond voor o.a. voormalige 

gebruikers van het deelauto project MobielGedeeld. De werkgroep 

mobiliteit onderzoekt of er een vervolg gegeven kan worden aan een 

sociale, 100% elektrische dorpsauto. Wilt u geinformeerd worden of 

heeft u interesse om eventueel te participeren in een vervolg, stuur 

uw contact gegevens naar info@zonnigzieuwent.nl 

 

2. Contouren nieuwe regeling postcoderoos 
Zoals u wellicht heeft vernomen in de media zal er zeer waarschijnlijk per 1-1-2021 een nieuwe 

regeling komen voor de postcoderoos. Eind dit jaar zal de 2e kamer met een voorstel komen over een 

terugleversubsidie in plaats van 100% korting op de energiebelasting. Agem, waar Zonnig Zieuwent lid 

van is, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee met de beleidsmakers. Meer informatie treft 

u aan via de volgende link: energiesamen contouren pcr 

Vooralsnog denken wij als bestuur dat deze nieuwe regeling voor u als lid financieel nog gunstiger zal 

uitpakken dan de huidige regeling. Wij houden u op de hoogte als er nieuws is. 

 

3. Nieuw initiatief 2 daken 
Als bestuur van Zonnig Zieuwent zijn we op dit moment bezig om te kijken of we een nieuw initiatief 

kunnen starten. Hiervoor zijn we bezig om constructieberekeningen te laten uitvoeren bij een tweetal 

(voormalig agrarische) dakeigenaren in Zieuwent te weten Eric Waalderbos, Zieuwentseweg 50 en 

Maatschap Nijenhuis Zegendijk 20. Daarnaast lopen er offerte aanvragen bij Liander voor deze 2 daken 

om te horen of zij de op te wekken stroom nog weg kunnen zetten op het net. Naast deze 2 daken 

lopen er verzoeken vanuit Lievelde en Halle Heide om aan te haken op onze coöperatie. Wij hebben 

als bestuur besloten dat we mee willen werken maar dat deze plaatsen zelf geschikte daken dienen 

aanbrengen. Heeft u interesse om op termijn certificaten bij te kopen of kent u mensen in uw 

omgeving die ook zeker mee zouden moeten doen, laat ze geheel vrijblijvend een interesseformulier 

invullen (https://zonnigzieuwent.nl/deelnemen/) en daarmee staan ze dan gelijk bovenaan de lijst 

voor een vervolg project. 

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

1. Dorpsauto 

2. Contouren nieuwe regeling PCR 

3. Nieuw initiatief 2 daken 

4. Teruggaaf energiebelasting dak 1 en 2 

5. Mededelingen oa hart voor de Achterhoek, nieuwe website, gemeente wind grootschalig 

 

 

https://energiesamen.nu/2019/10/01/contouren-nieuwe-postcoderoosregeling/
https://zonnigzieuwent.nl/deelnemen/


 

4. Teruggaaf energiebelasting dak 1 en 2 
Onze leden van dak 1 en 2, die klant zijn bij Agem, hebben recent de energiebelasting over het 

productiejaar 1-7-2018 tm 30-6-2019 terug ontvangen. Zowel de leden die lid zijn bij dak Grefte als bij 

dak Wopa hebben begin september ruim € 33,- per certificaat aan energiebelasting terug ontvangen. 

Bent u geen klant van Agem dan dient u zelf de energiebelasting terug te vragen bij uw eigen 

energieleverancier (muv Nuon en Greenchoice, waar wij eea voor u regelen). 

Heeft u veel minder dan € 33,- per certificaat retour ontvangen dan heeft u waarschijnlijk minder 

stroom verbruikt dan uw certificaten hebben opgewekt. Uw opgewekte kWh treft u aan in de aan u 

verzonden ledenverklaring (eind juli 2019). 

5. Mededelingen 

* Wij hebben meegedaan aan Hart voor de Achterhoek van de Rabobank. 

We zijn blij met de vele stemmen die wij hebben mogen ontvangen. We 

hebben in totaal € 304,23 gewonnen en danken de leden die op ons 

gestemd hebben voor de steun. Het geld zullen wij gebruiken voor het 

initiëren van nieuwe duurzame projecten binnen Zonnig Zieuwent. 

* We hebben een nieuw bestuurslid, Joris Beerten, die zeer handig is in het 

bouwen van websites. Onze website was tot heden niet meer dan een 

statisch gebeuren. Afgelopen week is de gehele site gerestyled, neem 

gerust eens een kijkje op www.zonnigzieuwent.nl  

* Op dinsdag 29 oktober staat de grootschalige opwekking van energie op de agenda van de 

gemeenteraad. Het gaat dan vooral over de mogelijkheden voor het realiseren van zonneparken en 

windmolens in Oost Gelre. Heeft u interesse in dit onderwerp klik dan eens hier: 

oost gelre grootschalige opwek 

 

 

 

 

 

www.zonnigzieuwent.nl 
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http://www.zonnigzieuwent.nl/
https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/grootschalige-opwekking-energie-op-agenda-raad
http://www.zonnigzieuwent.nl/

