Nieuwsbrief nr. 8, augustus 2017, “De Kruisboog is live!”
Beste leden en geïnteresseerden van de energiecoöperatie Opgewekt Houten,
Belangrijk nieuws:
•
•
•

Ons eerste zonnedak op De Kruisboog is in productie gegaan!
Btw-teruggave: de belastingdienst heeft eenduidig vastgesteld dat onze leden geen btw over hun
participaties in project De Kruisboog hoeven te betalen.
Wij staan dit jaar weer met onze stand op de Activiteitenmarkt in Houten.

Opgewekt Houten zaterdag 2 september present op Activiteitenmarkt
Net als vorig jaar staan wij ook nu weer op de Activiteitenmarkt in Houten. Kom met uw vrienden en
kennissen onze stand bezoeken! Wij staan daar klaar om je vragen te beantwoorden over duurzaamheid in
het algemeen en meer specifiek over het opwekken van groene energie in Houten.
Heb je ideeën om onze droom om 150.000 zonnepanelen op Houtense daken te leggen waar te maken?
Kom met ons praten!
Onze stand is er op zaterdag 2 september a.s. tussen 10:00 en 16:00 uur op ’t Rond vlak bij eetcafé
‘Gewoon anders’.

Opening De Kruisboog groot succes
Samen met installatiebedrijf New Solar realiseerden wij ons eerste zonnedak op sporthal De Kruisboog.
Daar liggen nu 366 panelen van elk 270 Wattpiek (Wp).
Zevenenzeventig leden van Opgewekt Houten investeren in dit zonnedak, profiteren lang van de
opbrengsten en dragen bij aan een schoner milieu!
Het zonnedak is op 20 juni j.l. in bedrijf gesteld. Op 21
juni j.l. -de langste dag van dit jaar- hebben wij de
opening van het zonnedak feestelijk gevierd in Tauruscafé
De Toreador.
Het evenement kon rekenen op een warme
belangstelling. Het café zat boordevol met onze leden,
met vertegenwoordigers van de gemeente Houten en van
verscheidene organisaties, die actief zijn op het gebied
van duurzaamheid.

Een volle zaal

Na een kopje koffie/thee heette onze voorzitter Wilko Kistemaker allen welkom.
Wijnand Jonkers van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) wees op de noodzaak om met fossiele
brandstof te stoppen en plaatste het werk van Opgewekt Houten daarbij in een breder perspectief.
Daarna sprak wethouder Michiel van Liere namens de gemeente Houten enthousiast over dit
burgerinitiatief. Hij roemde het werk van Opgewekt Houten om lokaal duurzame energie op te wekken en
spoorde iedereen aan om daaraan mee te werken.

Als officiële openingshandeling staken
vertegenwoordigers van Opgewekt Houten, de
gemeente Houten en enkele maatschappelijke
organisaties stekkers in de groene elektrische
verdeeldoos.
Daarna werd het filmpje over de zon als bron van
energie en over De Kuisboog getoond.

De openingshandeling

Johan Overvest van NewSolar liet zien hoeveel
elektrische energie ons zonnedak op de eerste dag
produceerde, te weten 653 KWh.

Energieproductie op 21 juni 2017

Alle reden om het glas te heffen!

Proost!

Opbrengst zonnedak Kruisboog in detail
In de eerste twee maanden heeft ons zonnedak op De Kruisboog meer dan 25.000 kWh aan elektrische
energie geproduceerd. Dat is –ondanks wat minder zonne-uren dan gemiddeld- conform verwachting.
Gemiddeld levert een zonnedak in de maanden mei tot en met augustus ca. 50% van de totale
jaarproductie. 17 Juli was beste dag in deze periode (693 KWh), 8 augustus de minste (134 KWh).

Energieproductie De Kruisboog 21 juni t.e.m. 21 augustus 2017

Financiële Meevaller
Het was lang onduidelijk of wij btw verschuldigd waren over de aankoop van de installatie op De Kruisboog.
Belastinginspecteurs interpreteerden de belastingwet op verschillende manieren.
Voor de zekerheid zijn wij er altijd van uitgegaan dat wij btw moeten afdragen. Daar is ook in de prijs van
de participaties rekening mee gehouden. In juli van dit jaar, na kamervragen, is de finale en eenduidige
beslissing gevallen: wij hoeven geen BTW af te dragen.
Dat geldt voor de bijdragen van onze leden aan project De Kruisboog en voor volgende postcoderoos
projecten.
Dit betekent een flinke financiële meevaller!
Nu rijst de vraag wat wij met deze meevaller gaan doen. Financieren wij volgende projecten? Meer ruimte
voor advertenties en ledenwerving, zodat wij sneller kunnen doorpakken in het duurzaam maken van
Houten (immers onze doelstelling)? Participeren wij bij Greencrowd om Eneco in publieke handen te
houden? Of valt de meevaller ten goede komen aan de leden die in De Kruisboog hebben geïnvesteerd? Of
wordt het een combinatie van bestedingen?
Kortom, veel mogelijkheden om het geld te besteden. Maar over wat het gaat worden, beslissen onze
leden. Dit is een agendapunt voor op de volgende ALV en het bestuur zal dan een aantal scenario’s aan de
leden voorleggen.

Volgende daken van Opgewekt Houten
En nu ons volgende dak! Wij zijn nu druk bezig om het succes van De Kruisboog te continueren.
Omdat er meer vraag naar participaties is dan wij met het zonnedak op De Kruisboog konden bieden, is er
nu een flinke wachtlijst.
Wij hadden vorig jaar een aantal mogelijkheden voor nieuwe zonnedaken in het vizier: sporthal Molenwiek,
een bedrijfspand in Nieuwegein en het dak van zorgcentrum De Molenzoom.
Deze planning moeten wij bijstellen. Het dak van sporthal Molenwiek krijgt volgend jaar groot onderhoud.
Dit dak van de gemeente Houten houden wij op onze verlanglijst.
En samen met de gemeente blijven wij uitkijken naar nieuwe mogelijkheden op gemeentelijk vastgoed. Wij
denken dat er veel meer zonnedaken op de gebouwen van de gemeente kunnen komen.
Het dak op het bedrijfspand in Nieuwegein is geen optie meer. Wij konden, druk met De Kruisboog zijnde,
niet snel genoeg reageren en de eigenaar heeft inmiddels zelf zijn dak van panelen laten voorzien.

Opgewekt Houten zet het dak van de Medisch Centrum Molenzoom even in de ‘wacht’. Er kan een beperkt
aantal panelen worden geïnstalleerd en wij moeten kijken of dat voldoende is.
Op dit moment zijn wij in gesprek met de eigenaren van The Dome, het sportcentrum aan de Kruisboog.
Wij zien ook mogelijkheden in Schalkwijk, bij de voetbalclub en voor een zonneweide.
Ook hebben wij contacten met Rijkswaterstaat om te kijken naar zonnepanelen op geluidsschermen en in
oksels van verkeerspleinen.
Voldoende mogelijkheden dus en wij laten snel wat van ons horen over wat het gaat worden!

Geef je op voor deelname in volgend project
Wij kunnen nog veel inschrijvingen voor participaties gebruiken om een dak als van The Dome te kunnen
realiseren. En wij kunnen een nieuw project niet echt starten als wij geen zicht hebben op voldoende
belangstelling om te participeren.

Dak in de aanbieding?
Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.
Wellicht heb je een idee voor een zonnedak of -weide. Ken je iemand die een dak ter beschikking kan
stellen? Of grond beschikbaar heeft voor een zonneweide?
Vertel het ons! Een succesvolle suggestie wordt beloond met een prachtige prijs.
Door je nu te melden voor ons volgende project, kunnen wij zien of er voldoende interesse is om concrete
stappen te zetten naar onze leden, dak-/grondeigenaar en installateur. En hoe hoger je op de wachtlijst
staat, hoe groter de kans op deelname in ons volgende project.
Dus meld je aan en tip alle vrienden en bekenden om dit ook te doen!
Zie onze website om je aan te melden www.opgewekthouten.nl

Arjen van Kaam, nieuwe vrijwilliger
Sinds kort ben ik actief als vrijwilliger voor de energiecoöperatie Opgewekt Houten. Mijn naam is Arjen van
Kaam en had al enige voorgeschiedenis met de opwekking van duurzame energie, voordat ik besloot me
aan te melden als vrijwilliger bij Opgewekt Houten.
Als bewoner van een appartement heb enige jaren geleden onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van
het plaatsen van zonnepanelen op het appartementencomplex. Die plaatsing bleek veel complexer dan ik
van tevoren had gedacht en is uiteindelijk niet haalbaar gebleken. Toen Opgewekt Houten in beeld kwam
als “next best thing”, was mijn interesse dan ook gelijk gewekt. Ik heb dan ook zelf een paar participaties
gekocht, toen de realisatie van het project De Kruisboog in gang gezet werd.
Ook werd me tijdens verschillende bijeenkomsten van Opgewekt Houten duidelijk hoeveel werk erin gaat
zitten bij het realiseren van zo’n project. Vandaar dat ik gereageerd heb op de oproep van de coöperatie
om extra vrijwilligers. Tijdens bijeenkomsten van bestuur en vrijwilligers heb ik kennisgemaakt met een
enthousiaste en energieke groep mensen die op een ontspannen manier invulling geven aan de
doelstellingen van de coöperatie. Kortom een laagdrempelige organisatie. Ik denk daarom ook met plezier
een bijdrage te kunnen leveren en hoop dat er nog anderen zijn, die zich ook zullen aansluiten.

Wanneer is de volgende ALV?
De volgende ALV is nog niet precies gepland. Het zal waarschijnlijk in oktober of november a.s.
plaatsvinden. In elk geval ruim voor het eind van het jaar, omdat de ALV onze nieuwe plannen moet
goedkeuren. En wij verwachten ook belangstelling voor de financiële afhandeling van De Kruisboog.
Wij houden je op de hoogte.

Heb je de passie, energie en tijd om onze coöperatie te helpen?
Wij nodigen je van harte uit om met ons bestuur een oriënterend gesprek te hebben.
Stuur dan een mailtje naar: info@OpgewektHouten.nl met je passie en skills of als je vragen hebt.

Benieuwd naar onze tweets? https://mobile.twitter.com/opgewekthouten
Ons e-mailadres en website zijn: info@opgewekthouten.nl en www.opgewekthouten.nl
Ons correspondentieadres is:
Opgewekt Houten, Abrikozengaarde 7, 3992 KT Houten, Nederland.
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