Nieuwsbrief mei 2018
In deze nieuwsbrief kunt u lezen waarmee de Coöperatie Opgewekt Houten momenteel bezig is: ons
eerstvolgende postcoderoosproject Sporthal de Molenwiek, de recente informatieavond en andere
activiteiten. Ons ledental groeit en ook komen er steeds meer daken in beeld.

De Molenwiek
We dachten eerst 366 panelen op de Molenwiek
te kunnen plaatsen. Dat worden er dus 440!
Zoveel panelen passen er op het dak. We konden
de aansluiting vergroten van 3 x 125 naar 3 x 160
Ampère. Dat is daarvoor wel nodig. De
projectkosten zijn daardoor iets hoger, want zo’n
grotere aansluiting is duurder. Voor de
investeerders in participaties (=panelen) maakt
het geen verschil: De prijs per participatie blijft
hetzelfde, en de opbrengst per participatie ook.

Planning De Molenwiek
Voor alle 440 zonnepanelen die op de Molenwiek komen is inmiddels ingeschreven. We moeten nog
wachten op de dakrenovatie. Deze zal niet voor eind mei klaar zijn. De gemeente heeft de opdracht
daartoe al gegeven.
De formele besluitvorming bij de gemeente zal binnenkort plaatsvinden. Door diverse
omstandigheden duurde dit langer dan we hoopten. Na een formeel akkoord eind mei kunnen we
het project als Postcoderoosproject indienen bij de belastingdienst. Na deze goedkeuring sturen we
de leden-overeenkomsten uit. Als 90% van de betalingen daarna binnen is, kunnen we het project
aanbesteden en de panelen laten installeren. Daarnaast hopen we dat de belastingdienst vlot
meewerkt, dat de leden vlot de leden-overeenkomsten betalen en dat daarna ook de installateur
snel tijd vindt om de installatie aan te leggen. We streven ernaar in september de installatie te
realiseren.

Infoavond 24 april
De infoavond in het racketcentrum op 24 april werd zeer informatief
gevonden en heeft weer nieuwe leden en geïnteresseerden opgeleverd. Op
dit moment telt onze coöperatie 115 leden en zo’n 70 geïnteresseerden.
De presentatie die op die avond is vertoond kunt u hier vinden op de
projectenpagina van de website van Opgewekt Houten.

Aankondiging: Ledenraadpleging / discussieavond 17 september
Het bestuur wil graag met de leden in gesprek blijven over de toekomst, strategie en inrichting van
de coöperatie. We hebben de avond van 17 september hiervoor gereserveerd. Wil je meedenken en
helpen de coöperatie een goede richting te geven? Schrijf het dan vast in je agenda!

Extra krachten
Extra hulp is nog altijd welkom! We zoeken met name naar mensen voor de projectraad die het
beheer van de Kruisboog op zich neemt. Op zich is dat niet veel werk, zo’n vier keer per jaar
vergaderen lijkt voldoende. Maar soms moeten er beslissingen of acties worden genomen, zoals
inspectie, onderhoud en contact hierover met de installateur. Een comité van 3 mensen lijkt te
volstaan. Zij zullen uiteraard worden begeleid en ingewerkt. Het is een leuke manier om je
betrokkenheid bij duurzame energie in daden om te zetten. Wie meldt zich aan?

Toekomstige projecten
Diverse ondernemers uit ons postcodegebied hebben aangegeven dat ze hun dak ter beschikking
willen stellen voor een toekomstig postcoderoosproject van Opgewekt Houten, waaronder Kids
Lodge, De Rooy transport, Zacht Fruit en Piazza Sports. We hopen natuurlijk dat we daar zo spoedig
mogelijk projecten kunnen opstarten.
Voordat een dak definitief kan worden aangewezen en gebruikt, moet er technisch onderzoek komen
naar de belastbaarheid van het dak en naar de aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet.
Deze onderzoeken bevinden zich in diverse stadia voor de genoemde daken. Soms blijkt een dak niet
geschikt te zijn of blijkt het moeilijk om het eens te worden over de voorwaarden. Maar we hebben
nu zoveel pijlen op onze boog, dat het volgende project niet lang op zich zal laten wachten!

BTW-teruggave voor eerder aangeschafte zonnepanelen op eigen dak
Als u eerder (buiten ons project om) zonnepanelen hebt aangeschaft, kunt u alsnog BTW terugvragen
bij de belastingdienst. Zie het bericht hierover op de nieuwspagina van Vereniging Eigen Huis
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws of deze directe l ink naar het betreffende nieuwsbericht.

Opbrengst Kruisboog in kWh per maand

De bovenstaande gegevens betreffen de periode 21 juni 2017 tot en met 18 mei 2018. In de maand
juni 2017 is niet meer dan 10 dagen geproduceerd. Het gaat goed met de Kruisboog, de opbrengst
ligt iets boven verwachting. In totaal is tot 18 mei 81.469 kWh gerealiseerd en de prognose voor 12
maanden is 92.663 kWh, dat betekent per paneel 92.663/366=253 kWh.

Exponentiële groei van zonne-energie, ook in Nederland
Bijna dagelijks ‘retweeten’ wij dit soort berichten over globale, landelijke en regionale berichten over
duurzame energie. Onze tweetnaam: @opgewekthouten. Verder kun je ons vinden op onze website
www.opgewekthouten.nl, en ook op facebook en Linkedin.

