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Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Geacht lid van Coöperatie Zonnig Zieuwent, geachte J. (Joris) Beerten 
 
Fietsdag 
Afgelopen zondag was de fietsdag van Zonnig Zieuwent met de officiële
opening van dak 5, 6 en 7. 
Ondanks natte omstandigheden waren er toch zeker een 50 tal leden die de
regen trotseerden en met de fiets zijn rond gegaan. Een tiental leden zijn met
de auto achter de fietsers aangereden. Marja Fuchs en Karin Krabbenborg van
MMEverbinderen waren bij de 3 daken aanwezig om de openings-rituelen te
verzorgen. Na afloop was er drank en een buffet verzorgd door het Witte
Paard. We kijken terug op een mooie dag. 
 
Mededelingen energiecrisis stroomopbrengsten extra uitkering 
Tijdens de fietsdag hield onze voorzitter Ruud Krabbenborg een korte speech
bij ‘t Kempken. Tevens gaf hij uitleg over de huidige energietarieven, de
eventuele afkoop van de oude regeling en het vervolg mbt de energiebelasting
over 2021 na het faillissement Anode. Daarnaast kondigde hij een extra
uitkering van het batig saldo aan. Zijn speech kunt u hier nalezen. 
 
Presentatie Barend Wassink energie 
Tijdens de fietstocht hield Barend Wassink ook een verhaal over energie in de
ruimste zin. De presentatie kunt u hier terugkijken. 
 
Dak 8 Zon op ten Have Pigs 
Van Wopereis Solar en de firma Hak, die de kabels gaat trekken voor Liander,
hebben we begrepen dat het in de planning ligt om medio oktober de panelen
te gaan leggen voor dit project. We gaan er vanuit dat ergens voor eind van dit
jaar de installatie definitief kan draaien. De mensen die zich ingeschreven
hebben voor dak 8 kunnen binnenkort een mail verwachten met een
ledenovereenkomst en een deelnemersovereenkomst en factuur. 
 
Zonnepark Zieuwent 

https://zonnigzieuwent.nl/wp-content/uploads/2022/09/220918_ZZ_speech_opening_daken.pdf
https://zonnigzieuwent.nl/wp-content/uploads/2022/09/presentatie_energietransitie.pdf


Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Oost Gelre met 17 voor en 3 tegen
een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het te ontwikkelen
zonnepark in Zieuwent. 
Zie ook bijgaand artikel; Zonnepark Zieuwent kan alsnog doorgaan, raad
krabbelt terug - 1Achterhoek 

 
Als Zonnig Zieuwent hebben wij een intentieovereenkomst getekend met de
ontwikkelaars om ca. 500 panelen coöperatief weg te zetten, bij voorrang aan
de omwonenden. 
Zodra hier meer over bekend is zullen wij samen met de initiatiefnemers een
informatieavond houden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.
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