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Nieuwsbrief maart 2021
ALV op 1 april
Nee, het is geen grap. Op donderdagavond 1 april om 20.00 uur houden wij onze ALV. Schrijf je
het alvast in je agenda? Noodgedwongen wordt ook deze ALV online gehouden, op nagenoeg
dezelfde manier als de vorige. Je krijgt de agenda en stukken minimaal twee weken tevoren
over de mail, met een uitnodiging cq link voor deelname. Je zult wederom ook schriftelijke
buiten de vergadering om je stem kunnen uitbrengen.

Nieuwe projecten
Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan nieuwe projecten. We weten nog niet zeker of
ze kunnen doorgaan. Over sommige willen we nog zwijgen omdat ze nog erg onzeker zijn.
Soms is er sprake van gevoelige of vertrouwelijke informatie. Over andere projecten kunnen we
gematigd optimistisch zijn. We lichten een tipje van de sluier over wat er er in de pijplijn zit.

De Rooy Transport:
Het initiatief voor een zonneveld op terrein van De Rooy Transport vordert langzaam maar
gestaag. Een intentieovereenkomst is in voorbereiding, evenals het vergunningstraject.

Sporthal The Dome:
Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een tweetal zonnedaken op sporthal The
Dome loopt. Naast de business case vraagt ook het eisenpakket van de
verzekeringsmaatschappij onze aandacht. Met de eigenaar, Dick Jacobs, is zeer recent een
intentie-overeenkomst getekend.

Theater aan de Slinger:
Het is de stellige wens om op het theater een zonne-energie installatie aan te leggen. De
uitgevoerde quick scan geeft aan dat dit haalbaar is. De theaterdirectie, gemeente en Opgewekt
Houten zijn hiermee verder aan de slag. Omdat de posities van de dakvlakken voor de plaatsing
van zonnepanelen ingewikkeld is wordt hier nader onderzoek naar gedaan.

Asbest eraf-zon erop:
Het is een mooie combi: asbestsanering betaald door een zonne-energie installatie. En hoewel
casus 1 geen haalbare business case opleverde, blijven wij verder kijken. Casus 2 is in de
maak!

Samen met !MPACT Houten:
!MPACT Houten is het platform en projectbureau voor duurzaam ondernemen in onze
gemeente. !MPACT en Opgewekt Houten werken samen om zonne-energie installaties op
bedrijfspanden te realiseren. Onze samenwerking omvat ook het vervolgproject Zon op grote
daken 2021. Hier ligt de focus op negen te realiseren zonne-energie installaties op
bedrijfspanden, met drie kansvolle mogelijkheden op de kortere termijn. De gemeente Houten
steunt dit initiatief met een subsidie. Ook werken we aan een zonne-energieproject gericht op
mensen met een kleine beurs.

Onderhoud aan Sporthal De Wetering
Er is onderhoud gepleegd aan onze installatie op De Wetering. Het werk is eind januari gestart
en 18 februari afgerond. Het heeft door het winterweer langer geduurd dan de bedoeling was.
De installatie heeft in deze periode geen stroom geleverd. De zoninstraling in de maand februari
is laag, dus het verlies blijft gelukkig beperkt. Op uw Voorstroom-app kunt u de productie
volgen.

Opbrengsten Kloostergaarde/Kruisboog/Wetering

De opbrengsten van onze installaties op De Kloostergaarde en op de sporthallen De Kruisboog
en De Wetering zijn conform verwachting.Begin januari zijn de opbrengsten over 2020 van De
Wetering en De Kloostergaarde naar de energiemaatschappijen gestuurd (De Kruisboog volgt in
juni). Veel participanten zullen inmiddels bericht of geld hebben ontvangen. Nieuw is dat bij
participanten die in de loop van 2020 zijn geswitcht van maatschappij, een deel van de
opbrengst door ons moet worden doorgegeven aan de ‘oude’ leverancier. Hierdoor vindt bij hen
de verrekening van de energiebelasting in 2 etappes plaats. Hoe dan ook: controleer altijd of je
het juiste bedrag (opbrengst in kWh x €0,118) hebt ontvangen!

Nieuwe postcoderoosregeling: SCE-regeling
De nieuwe postcoderoosregeling heet SCE (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking)
en gaat in per 1 april 2021. De oude regeling komt daarmee te vervallen, maar blijft wel van
kracht voor de projecten die er nu onder vallen. Dat zijn voor ons De Kruisboog, De Wetering en
De Kloostergaarde.
Nieuwe postcoderoosprojecten van de coöperatie kunnen deze subsidie aanvragen. De SCE
lijkt veel meer op de SDE+ regeling dan de oude postcoderoosregeling, en dat heeft een aantal
voor- en nadelen. Het (soms ingewikkelde) gedoe met belastingkorting via de
energieleveranciers komt te vervallen. Uitgebreide uitleg over de opzet en consequenties kun je
binnenkort op onze website vinden onder het kopje subsidies en financiering. We zijn onszelf
aan het bijscholen, o.a. door het volgen van webinars.

Lokale energiemonitor van HIER Opgewekt
Op hieropgewekt.nl kunt u de nieuwe
Energie Monitor downloaden en lezen.
Enkele bevindingen zijn:
Het collectieve zonnevermogen dat via
burgercollectieven wordt opgewekt is in
5 jaar toegenomen van 7 naar 166 MWp
en dit jaar zit er 325 MWp in de pijplijn!
Collectief windvermogen is nog steeds
het meest opgesteld, maar
zonvermogen groeit sneller.
Ook het aantal energiecoöperaties is
weer gegroeid, waardoor nu 95% van de
Nederlanders lid kan worden van een
lokale energiecoöperatie.
Van de initiatieven is 69% zon, 19% wind en 12% warmte. Andere initiatieven richten zich
op:energiebesparing, energielevering, mobiliteit en innovatieve projecten.
Met onze (bijna) 250 leden zijn we een relatief kleine cooperatie. We doen natuurlijk ons best
om uit te breiden en meer leden te werven.

Wist je dat …
U zich via deze link kunt aanmelden voor een online informatiesessie van Energierijk Houten
op 9 maart over CV-optimalisatie?
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de mogelijkheden onderzoekt om
Nederlanders beter te betrekken bij klimaat- en energiebeleid. Als je daar ideeën over hebt,
ga dan naar de website van betrokkenbijklimaat.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@opgewekthouten.nl toe aan uw adresboek.

