
Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent

Beste lezer, geacht lid van de coöperatie,

2022

Als bestuur van Coöperatie Zonnig Zieuwent wensen wij alle leden een zonnig 2023 toe.

Het jaar 2022 zullen we ons herinneren van de mega prijzen die we moesten betalen voor stroom en gas,

maar ook van de mega omzet van alle zonnedaken van Zonnig Zieuwent. In de vorige nieuwsbrief

nummer 43 hebben we het uitgebreid gehad over de extra uitkering van het batig saldo dat op 21 oktober

2022 is uitbetaald. U kunt het een en ander hier nog eens nalezen Nieuwsbrief 43

Opwekdata 2022

Hier onder treft u (onder voorbehoud) de opwekdata aan van onze verschillende daken over 2022 en de

jaren ervoor. Het jaar 2022 was een uitstekend zonnejaar en ten opzichte van 2021 was er ca. 10% meer

opwek van groene stroom. Dak 7 Gosselink is sinds medio juni 2022 actief. Dak 8 ten Have is medio

november 2022 aangesloten en produceert per 1-1-23 voor de leden.

Energiebelasting 2022 2023

Van Streekenergie / Energie VanOns hebben we bericht ontvangen dat de teruggaaf energiebelasting over

2022 medio februari 2023 afgerond zal zijn. Leden die klant zijn bij Energie VanOns (dak 1 tm 6, oude

regeling) ontvangen dit jaar géén aparte creditnota. De teruggaaf energiebelasting over 2022 zal direct

verrekend worden op de jaarafrekening.

Voor de leden die bij een andere energieleverancier dan Energie VanOns zitten of zaten zullen wij, daar

waar mogelijk, het een en ander weer collectief regelen. 

Ter informatie; de energiebelasting op stroom was in 2021 € 0.11408 / kWh incl 21% btw, dit bedrag is per

1-1-2022 gedaald naar € 0.04452/kWh incl 21% btw en per 1-7-2022 naar € 0.04010 incl 9% btw. Vanaf

1-1-2023 is de energiebelasting op stroom gestegen naar een record hoogte van €0.1524/kWh incl 21%

btw (onder andere om het prijsplafond in 2023 mee te financieren).



Prijsplafond 2023

Wij gaan ervan uit dat u hebt meegekregen dat per 1-1-2023 het prijsplafond voor gas en stroom in

werking is getreden Alle informatie over het prijsplafond treft u hier aan; Prijsplafond voor gas, stroom en

stadsverwarming | Koopkracht | Rijksoverheid.nl

Faillissement Anode, claim curator en reactie belastingdienst

Namens alle coöperaties in de Achterhoek heeft Agem afgelopen jaar samen met de landelijke koepel

Energiesamen getracht om een ingang te vinden bij de Belastingdienst, de Ombudsman en de Curator

van het faillissement van Anode om tot een oplossing te komen m.b.t. de energiebelasting 2021. De

samenvatting in heel gewoon Nederlands: we kunnen fluiten naar ons geld. Via deze link treft u een mail

van Agem en diverse mails naar de Ombudsman, Belastingdienst en de uiteindelijke schriftelijke reactie

van de belastingdienst

Ook was er vorig jaar even sprake van een eventuele afkoop van de “oude" postcoderoos-regeling (dak

1t/m6) Het lijkt er vooralsnog op dat deze plannen in de ijskast zijn gezet door het ministerie van

Economische Zaken.

Zelf zonnepanelen aanschaffen (Dak 1t/m6)

Wij kregen afgelopen jaar veel vragen over het zelf leggen van zonnepanelen. Meer over de oude

regeling, uitleg over de energiebelasting en wat er verandert als je zelf panelen legt vind je hier

Contributienota’s

Zonnig Zieuwent ontvangt van Streekenergie voor iedere lid die ook klant is bij Streekenergie een bijdrage

voor ons dorpsfonds. De zogeheten maatschappelijke bijdrage. Neem je gas en stroom af dan ontvangen

we 30 euro. Neem je alleen stroom af dan ontvangen we 15 euro.

De leden die geen klant zijn via Streekenergie betalen jaarlijks contributie omdat wij van de andere

energieleveranciers in Nederland geen maatschappelijke bijdrage ontvangen. De contributie-inning heeft

in 2022 door omstandigheden nog niet plaatsgevonden. Wij versturen binnenkort de contributienota’s €

15,- voor gas en € 15,- voor stroom per jaar over 2022 en 2023 voor dak 1 tm 6. Heb je certificaten op dak

7 of 8, dan uitsluitend voor 2023. 

Oh ja...

...wij zien dat de tarieven van Energie VanOns, zeker de laatste tijd, zeer concurrerend zijn. Wil je eens

een vrijblijvend vergelijk maken? Kijk dan hier; Streekenergie door Agem - Energie VanOns

...sinds eind 2022 is het mogelijk om een dynamisch contract te sluiten voor gas en stroom via Energie

VanOns. Zie hiervoor; Dynamische prijzen - Energie VanOns

Informeer jezelf goed inzake dynamische tarieven. Wanneer verbruik je de meeste stroom en wat het kost

in die uren?

Vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A.



zonnigzieuwent.nl


