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Beste,
1.

Hij komt er aan, de 100% elektrische sociale

deelauto. Op 6 februari 2021 staat er gegarandeerd
voor vier jaar een gloednieuwe Renault Zoë op ons
dorpsplein in Zieuwent. Meer informatie over hoe
u deze auto kunt huren / delen / reserveren volgt
op korte termijn. In de maand februari willen we
gratis testritjes aanbieden, allereerst aan onze
leden maar ook aan overige inwoners van
Zieuwent en omgeving. Nu al interesse? Stuur een
email naar deelauto@zonnigzieuwent.nl met uw

naam, adres en 06 nummer en wij nemen contact
met u op. Tegelijkertijd komen er op initiatief van
Groenkracht-Groenlo 3 deelauto’s in Groenlo te
staan. Deze deelauto wordt grotendeels
gesubsidieerd door bijdragen van de regio
Achterhoek, de Provincie Gelderland en de
gemeente Oost Gelre.

2.

Sinds medio november 2020 produceren dak

5; Hinnen en dak 6; Zwaogas 100% groene
Zieuwentse stroom. Op 5-1-2021 ontvingen wij
positief bericht van de belastingdienst dat de
regeling verlaagd tarief is goedgekeurd miv 31-122020. Leden van deze 2 daken kunnen begin 2022
een eerste ledenverklaring tegemoet zien over de
door hun opgewekte stroom over heel 2021.
3.

Klanten van Agem, dak 1 tm 4, hebben

recentelijk een mail ontvangen dat in januari 2021
de jaarafrekening zal worden opgemaakt. De
teruggaaf energiebelasting via Agem over heel
2020 kunt u in februari 2021 tegemoet zien. Bent u
geen klant van Agem dan zullen wij u de
ledenverklaringen toesturen en afhankelijk van uw
leverancier zullen wij de energiebelasting terug
vragen of dient u dit zelf te doen.
4.

Per 1-4-2021 zal de postcoderoosregeling

wijzigen in een nieuwe postcoderoos
subsidieregeling. Onze eerste 6 daken blijven
doorlopen volgens de oude regeling. Een
eventueel nieuw initiatief zal volgens de nieuwe
subsidie regeling gaan werken. Wij beraden ons
op dit moment over één of meerder vervolg
project(en).
Voor de liefhebber een link waar wordt uitgelegd
hoe de nieuwe regeling bij benadering gaat
werken; Postcoderoos-regeling in het kort Energie Samen
5.

De werkgroep warmtefoto’s heeft deze week

een korte opleiding gevolgd. Nu kunnen zij op pad
gaan om bij geïnteresseerde leden van Zonnig
Zieuwent een gratis warmtefoto te maken. Wilt u
ook als lid van Zonnig Zieuwent een gratis
warmtefoto van uw woning ga dan naar deze site
en laat uw gegevens achter. Bekijk ook de flyer van
Agem.

6.

In verband met een verhuizing zijn er per 1-1-

2021 een 5 tal certificaten beschikbaar van een lid
van dak 1 Grefte. Wilt u uw aantal certificaten
uitbreiden a € 175,- per stuk (€ 250,- nominaal -/4.5 jaar afschrijving) stuur dan een email naar
info@zonnigzieuwent.nl
Voor dit dak komen alleen de postcodes;
7131,7135,7136,7137,7156,7261 en 7263 in
aanmerking. Indien u iemand kent die nog niet
deelneemt in 1 van onze projecten kan die ook

aangedragen worden als potentieel lid.
7.

De tarieven van de energiebelasting zijn per 1-

1-2021 gewijzigd. Het tarief van de
energiebelasting op stroom is gedaald van €
0,1182 / kWh naar € 0,1141 / kWh incl. btw.
De heffingskorting die iedereen met een
elektriciteitsaansluiting terug krijgt van zijn
energieleverancier op de jaarafrekening is
verhoogd van € 527,17 naar € 558,56 per jaar.
8.

De totale opwekcijfers over heel 2020 dak 1

t/m 4 zijn bekend.

