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Voorwoord
De vakantieperiode is weer voorbij en we hopen dat iedereen heeft genoten en vol energie is. Er
zijn weer hitterecords gesneuveld, maar af en toe heeft het gelukkig ook flink geregend. Vakantie
was ook de reden dat deze tweede nieuwsbrief van 2019 wat later uitkomt dan gepland. Wij
brengen je het belangrijkste nieuws van onze coöperatie en berichten over een aantal
ontwikkelingen die ons aangaan.

Project De Wetering feestelijk geopend
Op 21 juni hadden we een mooie officiële opening van de installatie op De Wetering. Een groot
aantal mensen kwam dit met ons vieren in de kantine van Victum, met o.a. gastspreker Siward
Zomer van ReScoop. Wethouder Hilde de Groot kon niet persoonlijk aanwezig zijn maar sprak ons
toe via een enthousiaste videoboodschap, opgenomen op het dak van de Wetering! Na enkele
speeches en de primeur van onze voorlichtingsfilm werd het glas geheven. We zijn tevreden over,
en trots op, deze mijlpaal. We hebben nu meer dan 1000 panelen.

Helaas was de installatie op 21/6 nog net niet “in de lucht” maar op 15/7 is De Wetering
uiteindelijk stroom gaan leveren aan het net. De Voorstroom-app kwam al per 1/8 en al onze
participanten hebben daar toegang toe. Op 22/8 is de laatste participatie verkocht en de installatie
heeft al bijna 30.000kWh geproduceerd.

De ALV van mei en nieuwe statuten
Het is alweer een tijdje geleden, maar in mei hebben we een ALV gehouden in Wijkcentrum
Schoneveld. Met 34 leden was er een goede opkomst waar het bestuur erg blij mee was.
De aanleiding voor deze extra ALV was de wens tot uitbreiding van onze subsidiemogelijkheden
naar projecten met SDE+ subsidie. Om veilig met deze mogelijkheden om te gaan en de coöperatie
zelf te beschermen tegen risico’s, is het nodig om Bv’s op te kunnen richten die volledig eigendom
zijn van de coöperatie. Daarvoor was dan weer een statutenwijziging nodig, en bovendien een
brede instemming van de leden voor de gekozen richting.
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SDE+ projecten hebben een aantal voordelen ten opzichte van postcoderoosprojecten. Zo zijn de
deelname en het rendement niet beperkt door het eigen stroomverbruik. Daardoor kan iederéén
deelnemen die het zinvol vindt om in lokaal opgewekte stroom te investeren, ook de mensen die al
genoeg zonnepanelen op eigen dak hebben voor hun eigen stroomverbruik. Mensen die niet verder
in PCR projecten kunnen investeren omdat hun eigen stroomverbruik al is afgedekt door
participaties kunnen ook meedoen. Deelname aan een SDE+ project is niet verbonden aan de
woonplaats en postcode. Daarnaast staat de hoogte van de inkomsten van tevoren vast en is deze
niet afhankelijk van de hoogte van de belasting op elektriciteit en de luimen van de politieke
besluitvorming. Voor de coöperatie hebben SDE+ projecten als voordeel dat we niet alle
participaties per sé moeten hebben verkocht aan leden. Ook als ze niet verkocht zijn leveren ze
geld op.
Voor een volledige vergelijking tussen PCR en SDE+ verwijzen we naar onze website.
De ALV heeft brede instemming gegeven met 33 stemmen vóór en 1 tegen dit voorstel. We zijn blij
met dit besluit en met het vertrouwen dat in onze plannen wordt gesteld. Het geeft ons de
mogelijkheid om veel sneller resultaten te boeken in de vergroening van Houten. Daarnaast is het
investeringsvoorstel voor Zachtfruit behandeld. Dit gaat ons eerste SDE+ project worden. Het
investeringsvoorstel is goedgekeurd door de ALV.

Voorlichtingsfilm
Dankzij de gemeentelijke subsidie die we dit jaar kregen, hebben we een prachtige
voorlichtingsfilm kunnen laten maken over onze coöperatie. De film is gemaakt door Hein Zoete
van Zoete Communicatie en kan op onze website worden bekeken. Speciale dank gaat uit naar
onze leden die aan deze film hebben meegewerkt: Bas de Kruijff, Hanneke Waterschoot, Bert
Hamoen en Adrie Bos.

Zonproject op De Kloostergaarde in Schalkwijk
De voorbereidingen voor dit 3e project lopen op
rolletjes. Het wordt weer een postcoderoosproject,
in samenwerking met Stichting de Kloostergaarde
uit Schalkwijk waarmee we in juli een
samenwerkingsovereenkomst sloten. (Zie foto)
Op het dak van het appartementengebouw De
Kloostergaarde komen 183 full black panelen te
liggen van 320 Wp. Dit zijn iets duurdere panelen,
die zijn gekozen om esthetische redenen, en ze
hebben een hoog rendement. De installateur wordt
SolarPartners uit Bussum.
Een participatie gaat € 335,- kosten, en heeft een rendement dat vergelijkbaar is met 4.0% rente.
Eén paneel bespaart jaarlijks 124 kg CO2. Leden uit de postcodegebieden: 3945, 3961, 3991,
3994, 3997 t/m 3999, 4101, 4105, 4106, 4112, 4121 en 4124 kunnen inschrijven op participaties
voor dit project. Dat zijn dus ook inwoners van Cothen, Beusichem, Hagesteijn, Vianen en
Culemborg, maar wijzelf richten ons op de inwoners van gemeente Houten. Omdat dit ons eerste
project in Schalkwijk is willen we inwoners van het eiland van Schalkwijk (3998 en 3999) de eerste
3 weken voorrang geven bij de uitgave van de participaties en daarna de postcodes 3991, 3994 en
3997.
Een voorlichtingsbijeenkomst over dit project zal worden gehouden op 12 september om 20:00 uur
in cultureel centrum De Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk.
De inschrijving voor dit project zal waarschijnlijk per 1 september, of kort daarna, worden
geopend, via een link op onze website. We streven ernaar om dit project nog dit jaar te realiseren.
De meest actuele informatie over dit project kun je vinden bij ‘Projecten-In voorbereiding’ op onze
website. Hier kun je ook het Informatiememorandum van dit project downloaden.
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REScoopNL helpt met voorbereiding Zachtfruit
De voorbereidingen voor ons vierde project, Zachtfruit, zijn ook in volle gang. De doorlooptijd
hiervan is wat langer. Het is een groter project van circa 780 panelen, met SDE+ subsidie. We
hebben hiervoor de hulp ingeroepen én gekregen van REScoopNL.
REScoopNL (binnenkort onderdeel van Energie Samen) is een coöperatie van duurzame
energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Ook onze
Coöperatie is lid van REScoopNL samen met meer dan 175 andere coöperaties verspreid over het
land. De hulp is bijzonder welkom. REScoopNL heeft veel kennis over en ervaring met
vergunningprocedures, subsidieregelingen, juridische en financiële aspecten en onderhandelingen
van energieprojecten. REScoopNL is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.
De globale planning is dat Zachtfruit in het voorjaar van 2020 wordt gerealiseerd. Het is nog een
voorlopige planning waarbij de ervaring leert dat het soms wat kan uitlopen Eerst worden de
technische zaken nader uitgewerkt, zoals dakbelasting en aansluitingsmogelijkheden. In september
worden de offertes aangevraagd van installateurs en in oktober staan de definitieve contracten in
de planning. Daarna wordt het Informatiememorandum opgesteld, weten we de definitieve prijs
van participaties en kunnen er deelnemers worden geworven.

Oostromsdijkje
We hebben verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijk samenwerkingsverband met Solar
Century uit Helmond die namens een aantal investeerders een zonneveld voorbereidt aan het
Oostromsdijkje. Wij zouden hier dan voor 10% in kunnen deelnemen. De gesprekken zijn nog niet
afgerond en de uitkomst is nog onduidelijk.

Opbrengst projecten
De Wetering
De Wetering is in juli in productie gegaan en alle participaties zijn verkocht. De productiegrafiek
met de kWh-opbrengst is te bekijken op onze website via de link
https://www.opgewekthouten.nl/de-wetering/

De Kruisboog
De productie in juli was vergelijkbaar met die van 2 jaar geleden. De productiegrafiek is te bekijken
op https://www.opgewekthouten.nl/de-kruisboog/
De opbrengst van augustus is nog niet compleet in de grafieken verwerkt. De Voorstroom app
geeft je alle details up to date.

Toekomstig rendement PCR-projecten
Het kabinet heeft aangekondigd de belasting op elektriciteit te gaan verlagen en die op gas te
verhogen. Het levert de burger een verhoging van de gasrekening en een besparing op de
elektriciteitsrekening. Dat laatste is fijn. Alleen, deelnemers aan PCR projecten hebben daar niets
aan omdat zij deze belasting al terugkrijgen. Er is daarom een nieuwe regeling in de maak. Als er
niets zou veranderen zouden we in de toekomst minder belasting terugkrijgen, waardoor het
financieel rendement op de investering zou dalen. Dat is ongunstig voor de deelnemers en ook
omdat het succesvolle PCR-model op deze manier minder aantrekkelijk wordt.
Waarschijnlijk zijn deze zorgen voorbarig. Er wordt gewerkt aan een herziening van de salderingsen postcoderoosregeling. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in
het Klimaatakkoord. Onder andere dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al
geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd ongeveer gelijk blijft. De nieuwe
regeling moet ingaan in 2021.
Voor meer informatie: https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/postcoderoos-wat-brengt-toekomst
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Motie 50%-50% aangenomen
De gemeenteraad heeft op 18 juli een motie aangenomen waarin wordt vastgesteld dat bij het
opstellen van nieuw beleid als uitgangspunt wordt gekozen dat er bij lokale
duurzaamheidsinitiatieven wordt gestreefd naar minimaal 50% lokaal (coöperatief) eigenaarschap.
De motie werd gesteund door SGP, GroenLinks, D66, ITH, CDA en Houten Anders.
Deze 50/50 verdeling verwelkomen wij zeer, en we hebben er flink voor gelobbyd. We ervaren de
goedkeuring als een beleidsmatige steun in onze rug. Het doel ervan is dat de lokale omgeving kan
meeprofiteren van de financiële voordelen van zonne- en windparken. Het draagt ook bij aan
draagvlak voor lokale duurzame energieprojecten. Voor deze verdeling werd al gepleit in het
concept Klimaatakkoord, en is dus nu in de gemeente Houten gepromoveerd tot (voorgenomen)
beleid.

Wist u dat…
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Er al meer dan 500 energiecoöperaties in Nederland zijn?
Je onze coöperatie sterk steunt door over te stappen naar Greenchoice?
We ieder jaar € 12,50 (alleen elektriciteit) of € 25 (ook gas) krijgen van Greenchoice voor
ieder lid die klant is van Greenchoice?
De overstap makkelijk te maken is via https://www.greenchoice.nl/opgewekthouten/
Er op 14 september weer een energiebespaarcafé is van 10.00-14.00 uur in
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36 in Houten?
Het vermogen aan opgestelde zonnepanelen in Nederland elke 2 jaar verdubbelt sinds
2012?
Er op 29 juni een nieuw nationaal record werd gevestigd met een opbrengst van meer dan
36 GWh? Zie onderstaande grafiek
De Nederlandse luchtvaart binnen Europa evenveel CO2 uitstoot als 600.000 huishoudens
en in heel de wereld evenveel als ongeveer 3.000.000 huishoudens?
Het in Nederland steeds meer regent, terwijl de zomers juist droger worden? In 1910
bedroeg de gemiddelde neerslag 695 mm en in 2015 was dat opgelopen naar 880 mm.

