
 

 

                      NIEUWSBRIEF 24 

                                     30-12-2019 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent,  

 

1. In 2020, 2 nieuwe collectieve zonnedaken 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld willen we in 2020 starten met 2 nieuwe collectieve 

zonnedaken. Op woensdag 29 januari is er om 20.00 uur een info / intekenavond bij Het Witte Paard 

in Zieuwent. Twee voormalig agrarische dakeigenaren in Zieuwent te weten Eric Waalderbos, 

Zieuwentseweg 50 en Maatschap Nijenhuis Zegendijk 20 zijn bereid gevonden om het bedrijfsdak voor 

15 jaar ter beschikking te stellen. Met enkele kleine ingrepen zijn beide daken constructief geschikt 

voor zonnepanelen. Daarnaast hebben we offertes van Liander ontvangen waaruit blijkt dat zij de 

stroom kunnen terugleveren op het net.  Heeft u interesse om 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 dit vervolg project. 

In de bijlage van deze email treft u een flyer aan, stuur deze gerust door naar uw bekenden.  

We gaan in principe voor 2 verschillende postcoderozen waardoor een groot deel van de omgeving 

mee kan doen. De volgende postcodes komen in aanmerking voor dit vervolgproject: 7136, 7131, 

7132, 7263, 7135, 7137, 7156, 7261, 7025, 7055, 7122. 

 

 

2. Teruggaaf energiebelasting dak 1,2, 3 en 4. 
Per 31-12-2019 zullen we de teruggaaf van de energiebelasting voor alle daken gelijktrekken naar 

jaarultimo 31-12-2019.  

Voor dak 1 Grefte en dak 2 Wopa hebben we per 30-6-19 een afrekening gehad. Leden van deze 2 

daken krijgen medio februari 2020 een half jaar korting op de energiebelasting retour. 

Voor dak 3 Marienvelde Straalt! zal er een volledig jaar afgerekend worden aangezien de startdatum 

van dit dak 1-1-2019 was.  

 

 

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

1. In 2020, 2 nieuwe collectieve zonnedaken 

2. Teruggaaf energiebelasting dak 1,2,3 en 4. 

3. Mededelingen  

 

https://zonnigzieuwent.nl/deelnemen/


 

Dak 4 ‘t Kempken is gestart op 1-5-2019 derhalve krijgen de leden van dit dak de energiebelasting over 

8 maand afgerekend. 

Bent u klant van Agem dan heeft u op 28-11 jl. een email gehad over de werkwijze.  

Niet klanten van Agem dienen aan de hand van de ledenverklaring, die zij in de loop van januari 2020 

van ons ontvangen, zelf de energiebelasting terug te vragen bij de eigen energieleverancier. Voor 

klanten van Nuon/Vattenfall en Greenchoice regelen wij dit collectief voor u. 

3. Mededelingen 

* Het jaar 2019 zit er bijna weer op. Op onze 4 daken hebben we dit jaar gezamenlijk bijna  

400.000 kWh Achterhoekse groene stroom geproduceerd. Dit komt overeen met het verbruik van  

ca. 100 huishouden. 

De totale stroomopbrengst (+ garanties van oorsprong) bedraagt ca. € 20.000,-. 

Het voordeel aan energiebelasting voor de leden komt in 2020 uit op ca. € 47.000,- incl. btw. 

* Per 31-12-2019 heeft Zonnig Zieuwent 117 unieke leden die eigenaar zijn van 1359 zonnepanelen en 

1555 certificaten van 230 kWh. 

* Zoals u weet hebben we jaarlijks een bedrag te besteden aan het dorpsfonds. Tijdens de laatste 

Algemene Leden Vergadering is besloten voor 2019 € 1.500,- van de ontvangen maatschappelijk 

bijdrage te reserveren voor goede ideeën. De verwachting is dat volgend jaar een zelfde bedrag 

beschikbaar is. We roepen u als lid op om te komen met duurzame voorstellen ter besteding van de 

gelden uit het dorpsfonds. 

* Het bestuur van Zonnig Zieuwent wens alle leden een ZONNIG 2020 toe! 
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