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Geacht aspirant lid van de coöperatie Zonnig Zieuwent UA io, 

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

De subsidie is binnen en het aantal leden is gehaald: we gaan beginnen! 

Verhoging korting energiebelasting 

Op de informatieavond hebben wij u geïnformeerd dat met Prinsjesdag bekend is gemaakt dat waarschijnlijk de 

korting op de energiebelasting per 1-1-2016 verhoogd zou worden van € 0.0907 naar € 0.109 per KWH inclusief btw. 

Het belastingplan 2016 is eind december 2015 goedgekeurd en hierin is vastgesteld dat er helemaal geen 

energiebelasting betaald hoeft te worden voor de stroom opgewekt in een postcoderoos. Dit houdt in dat deelname 

aan de postcoderoos tot gevolg heeft dat u geen € 0,109 maar € 0,1218 per KWH inclusief btw voordeel heeft. 

Tevens heeft het kabinet ingestemd met een verhoging van de energiebelasting op gas met ca. 30% van  

€ 0,2312 naar € 0,3045 per m3. 

Meer informatie hierover kunt u vinden via de volgende link: 

https://agem.nu/kabinet-geeft-gas-2016-duurzame-energie/ 

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws van AGEM schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de 

volgende link: https://agem.nu/inschrijven_nieuwsbrief/ 

Het meest aantrekkelijke is natuurlijk om eerst zelf energie te besparen. Meer informatie over besparen en overige 

subsidieregelingen kunt u hier vinden: http://www.verduursaamenergieloket.nl/ 

Subsidie Gemeente Oost Gelre 

Op 25 juli 2015 hebben wij het collega van B&W van de gemeente Oost Gelre gevraagd om een “start” subsidie ter 

beschikking te stellen voor onkosten die de coöperatie in de oprichtingsfase moet maken. Eind december 2015 

hebben we bericht ontvangen dat ons subsidieverzoek groot € 10.000,- is gehonoreerd.  

Aanmeldingen 

Voor ons 1e project is het niet meer mogelijk om u nog aan te melden. We hebben op dit moment 50 leden met een 

totaal aantal van 435 panelen/certificaten, bij een subsidiebeschikking van de provincie voor 370 panelen. 

Wij zijn voornemens, na afsluiting van dit eerste project, een 2e postcoderoos te ontwikkelen in de postcode 7131 

(Lichtenvoorde) waarbij uiteraard ook inwoners met de postcode 7136 (Zieuwent) weer mee mogen doen. 

Kent u mensen uit uw omgeving die ook enthousiast zijn geworden maar te laat waren voor het 1e project, stuur 

deze nieuwsbrief door en laat ze de interesse kenbaar maken middels het interesseformulier welke nu nog te vinden 

is op de website van Zieuwents Belang: www.zieuwentsbelang.nl/hulpfunnel/wonen/energiecooperatie-zuwent 

Dit formulier kunt u ook gebruiken als u zelf alsnog extra certificaten wilt aanvragen voor een eventueel 2e project. 

https://agem.nu/kabinet-geeft-gas-2016-duurzame-energie/
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Nieuwe naam / website / facebook / mailadres / logo 

Tot op heden hebben wij naar u gecommuniceerd onder de naam energiecoöperatie Zuwent. 

De werkgroep heeft besloten de statutaire naam aan te passen in Coöperatie Zonnig Zieuwent UA. 

De domeinnaam www.zonnigzieuwent.nl is ondertussen vastgelegd en we zijn bezig om deze website te 

ontwikkelen. Ondertussen is er ook een facebookpagina aangemaakt onder de naam Zonnig Zieuwent. 

Wij zouden het leuk vinden als u ons liked via: https://www.facebook.com/zonnigzieuwent 

Vanaf heden zijn wij bereikbaar onder het nieuwe emailadres: info@zonnigzieuwent.nl 

De werkgroep heeft ook een nieuw en fris logo laten ontwerpen welke we vanaf heden zullen gaan gebruiken in 

onze communicatie naar buiten.  Ons nieuwe logo ziet u bovenaan deze nieuwsbrief. 

Dak Wopa / Schieven 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht dat we een 2e dak hadden gevonden bij Pluimveebedrijf Schieven aan 

de Grobbenweg in Zieuwent. Nadere analyse van onder andere de dakconstructies en de aansluitkosten van Liander 

hebben ons doen besluiten om, in goed overleg met Wopa en Schieven, ons eerste project volledig op het dak van 

Schieven te installeren. 

Vervolgacties 

- Eind januari zullen wij offertes aanvragen bij een 4 tal regionale installateurs te weten: 

Wassink Installatie, Wopereis Solar, Solar-Sell en Tenten Solar. 

- Eind februari dienen de offertes ingeleverd te zijn en medio maart zal de gunning plaatsvinden. 

- De verwachting is dat begin mei de panelen geïnstalleerd kunnen worden. 

- De coöperatie zal in februari definitief worden opgericht. We zijn nog op zoek naar één bestuurslid die onze 

werkgroep wil versterken en plaats wil nemen in het definitieve bestuur van de coöperatie. Heeft u interesse, stuur 

ons dan een email. 

- Na oprichting van de coöperatie dient u uw ledenbijdrage van € 250,- per certificaat te voldoen. 

- Voor plaatsing van de panelen dient u over te stappen naar AGEM (indien u heeft aangegeven dit te gaan doen).    

Groenkracht Groenlo 

Naar Zieuwents voorbeeld is men in Groenlo recentelijk ook gestart met een postcoderoos project.  

Waarschijnlijk heeft u uit de media al vernomen dat dit initiatief ook een groot succes is geworden. Op dit moment is 

er reeds ingetekend op ruim 1.000 panelen op de daken van Kringloop Actief (Rouwmaat) en het Marianum. Er is 

een nauwe samenwerking tussen Zonnig Zieuwent en Groenkracht Groenlo met betrekking tot het uitwisselen van 

gegevens en ervaringen. Samen met Groenkracht Groenlo zijn we op weg naar een duurzame gemeente Oost Gelre. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Groenkracht Groenlo: www.groenkracht-groenlo.nl 

Website 

Alle bijlagen en overige informatie zijn nu nog te vinden op de website van Zieuwents Belang via de volgende link: 

www.zieuwentsbelang.nl/hulpfunnel/wonen/energiecooperatie-zuwent 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen aarzel dan niet en stel ze door een e-mail te 

sturen naar: info@zonnigzieuwent.nl  

Wij zorgen dat u snel antwoord krijgt. 
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