
Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Beste,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken met

betrekking tot het faillissement van energieleverancier Anode.

Anode was uw energieleverancier wanneer u stroom en/of gas geleverd kreeg

via Agem. In dat geval heeft het faillissement van Anode dus gevolgen voor u.

Daarnaast heeft het faillissement van Anode ook gevolgen voor ons als

coöperatie.

We hebben er bewust voor gekozen te wachten met deze nieuwsbrief totdat er

meer bekend zou zijn over de afwikkeling van het faillissement van Anode.

Faillissement Anode

Indien u afnemer was van energie via Agem voor de levering van stroom en of

gas bent u vanaf 1 december jl. diverse malen geïnformeerd door Agem.

Zonnig Zieuwent is lid van de coöperatie Agem en wij hebben er alle

vertrouwen in dat Agem het faillissement van Anode, in het belang van onze

leden, maximaal zal behartigen.

Veel gestelde vragen

Agem verwijst in haar communicatie steeds naar haar website met veel

gestelde vragen over het faillissement van Anode. Via deze link komt u terecht

op de site met de meest actuele informatie.

Energiebelasting 2021

Het verdienmodel in de postcoderegeling dak 1 tot en met 6 was dat u 100%

van de betaalde energiebelasting over stroom (2021; € 0,11408 / kWh) jaarlijks

terug ontving van Anode via Agem over de door uw certificaten opgewekte
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stroom. Of de teruggaaf van de energiebelasting over 2021 via Anode

uitgevoerd zal worden is op dit moment onzeker. Daarom heeft Agem, na

overleg met de Belastingdienst en de landelijke koepel van energiecoöperaties

Energiesamen een brief verzonden aan de Belastingdienst. In deze brief wordt

een werkwijze voorgesteld voor de verrekening van de energiebelasting in het

geval van faillissement van een energieleverancier.

De insteek is dat een nieuwe coöperatieve energieleverancier (waarmee Agem

in onderhandeling is) in 2022 de energiebelasting over 2021 alsnog mag

verrekenen op basis van de eindafrekening van Anode. Voor diegene die géén

klant waren van Anode via Agem verandert er niets ten opzichte van vorig jaar.

Overname door Gezinsenergie

VanHelder is door de curator aangewezen als de nieuwe energieleverancier. Zij

hebben alle particuliere klanten van Anode ondergebracht bij Gezinsenergie.

Iedere particulier die klant was van Anode via Agem heeft op 13 december een

mail ontvangen van Gezinsenergie. Op korte termijn krijgen deze particuliere

klanten een contract met een actueel variabel tarief voor stroom en/of gas waar

u tot 12 januari 2022 aan vast zit. Dit is wettelijk zo geregeld om te voorkomen

dat u zonder stroom of gas komt te zitten bij het faillissement van een

energieleverancier.

Gesprekken coöperatieve leverancier

Agem is ondertussen in gesprek met een coöperatieve energieleverancier voor

de periode vanaf 12 januari 2022. Daarmee hoopt Agem u voor het eind van dit

jaar een aanbod te doen voor levering van stroom en of gas. Agem zoekt

daarbij naar een partij die goed past bij de coöperatieve gedachte van Agem,

Zonnig Zieuwent en alle 14 andere energiecoöperaties in de Achterhoek.

Storneren

Als u zeker weet dat u recht hebt op teruggaaf bij uw eindafrekening, dan kunt

u het recht op storneren (terugboeken) toepassen. Weet u niet zeker of u daar

recht op hebt, dan raadt Agem storneren af. Neem bij twijfel contact op met

Agem. We verwachten dat de curator de eindafrekening ergens begin 2022 zal

gaan opmaken.

Gevolgen voor Zonnig Zieuwent

Ook de teruglevering van de opgewekte stroom van onze daken verliep via

Agem door Anode.

De stroomopbrengsten van onze daken tot en met oktober 2021 hebben wij

ontvangen van Agem Levering BV. Voor de grootverbruik daken Grefte en

Wopa is afgelopen maandag een nieuw tijdelijk variabel contract afgesloten bij

Edmij in samenwerking met Agem.



Voor de andere 4 daken (Bokkers, ’t Kempken, Hinnen en Zwaogas) op

kleinverbruik zijn we in afwachting van een tijdelijk variabel zakelijk aanbod van

VanHelder.

Overige informatie

Op 1 december hebben wij in totaal € 43.660,- ofwel € 20,- per certificaat

uitgekeerd aan batig saldo aan al onze leden van dak 1 tm 6. Dit zoals

afgesproken in de ALV van 29-9-2021.

Gisteren heeft er een 2e schouw plaatsgevonden door o.a. Wopereis Solar

voor onze nieuwe projecten dak 7 en 8. Dak 7 (te Molder) is ondertussen

uitverkocht na de informatie- en intekenavond van 12 november jl. Rond week

9 in 2022 zal Liander hier de nieuwe kabel gaan trekken waarna Wopereis

Solar het dak vol gaat leggen met panelen.

Voor dak 8 (ten Have Pigs) is er nog plek voor enkele nieuwe leden. Zoals u in

de brochure kunt nalezen zijn deze 2 nieuwe daken volgens het SCE principe.

Dit is een nieuwe regeling waarbij het verdienmodel niet meer zit in teruggave

van de energiebelasting op stroom, maar hierbij krijgt de coöperatie 15 jaar

lang een gegarandeerd subsidiebedrag van de belastingdienst. De

terugverdientijd schatten wij met de kennis van nu ongeveer gelijk aan de oude

regeling.

De nieuwe subsidieregeling is ook interessant als u nu al meedoet aan de oude

regeling of al energie opwekt met eigen zonnepanelen. Mocht u interesse

hebben in deelname bij dak 8 meldt u dan aan via deze link.

Voor deze 2 daken hebben wij wederom subsidie aangevraagd bij de Provincie

Gelderland en vandaag hebben we bericht gekregen dat er een bedrag van €

31.377,- aan subsidie is beschikt.

Wij realiseren ons dat dit een zeer uitgebreide nieuwsbrief is geworden met

heel veel informatie. Agem heeft naar onze mening vanaf 1 december heel

duidelijk en correct gecommuniceerd richting haar afnemers. Wij gaan er vanuit

dat Agem de belangen van haar klanten en onze leden maximaal zal

behartigen en we hier samen sterker uitkomen.

Voor nu wensen wij u alvast “Zonnige” feestdagen toe.

Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent UA.
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