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Energiecoöperatie ZUWENT UA i.o.

Geacht aspirant lid van de energiecoöperatie ZUWENT io,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.

De subsidie is binnen en het aantal leden is gehaald: we gaan beginnen!
Subsidie Provincie Gelderland
Vol trots kunnen wij u meedelen dat we recentelijk goed nieuws hebben ontvangen van de Provincie Gelderland: de
subsidieaanvraag in het kader van het programma energietransitie is toegekend voor een bedrag van € 26.449,-. We
hadden ingezet op een bedrag van € 27.942,- (25% van de totale geschatte investering voor 370 panelen) maar
omdat de subsidiepot voor 2015 na onze aanvraag volledig leeg is, zijn we heel blij met deze toezegging.
Subsidie Gemeente Oost Gelre
Op 25 juli 2015 hebben wij het collega van B&W van de gemeente Oost Gelre gevraagd om een “start” subsidie ter
beschikking te stellen voor onkosten die de coöperatie in de oprichtingsfase moet maken. Wij verwachten op korte
termijn de definitieve bevestiging dat zij ons zullen ondersteunen met een subsidie van ca. € 10.000,-.
Aanmeldingen
Op dit moment zijn er 45 definitieve aanmeldingen binnen voor in totaal 374 certificaten/panelen.
Zoals u weet zijn er minimaal 50 aanmeldingen nodig om te kunnen starten met de coöperatie. We gaan de 50 leden
zeker halen aangezien partners zich ook als lid van de coöperatie kunnen opgeven. Maar als u nog twijfelt of iemand
kent die mee wil doen, wacht dan niet langer, nu kan het nog! Voor zover we nu kunnen beoordelen zal iedereen het
aantal gewenste panelen kunnen afnemen.
2e Dak
Omdat er op het dak van de Wopa tussen de 200 en 300 panelen geplaatst kunnen worden zijn we op zoek gegaan
naar een 2e dak. Bij deze kunnen wij u mededelen dat Dick en Marieke Schieven bereid zijn gevonden om een deel
van het dak van de nieuwe kippenschuur aan de Grobbenweg ter beschikking te stellen aan de coöperatie. We
hebben Liander opdracht gegeven om te kijken wat de aansluitkosten voor een kleinverbruik installatie op beide
locaties zullen worden. Eén deze dagen verwachten we hierover nader bericht.
Vervolgacties
- Op korte termijn zullen wij offertes aanvragen bij een aantal regionale, innovatieve en duurzame installateurs van
zonnepanelen.
- Om de kosten zo laag mogelijk te houden willen we voorstellen om met de aspirant leden te helpen met het leggen
van de panelen.
- De statuten zullen worden bekrachtigd en de coöperatie kan definitief worden opgericht.
- Na oprichting van de coöperatie dient u uw ledenbijdrage van € 250,- per certificaat te voldoen.
- Voor plaatsing van de panelen dient u over te stappen naar AGEM (indien u heeft aangegeven dit te gaan doen).
- De panelen kunnen worden geplaatst.

Verhoging korting energiebelasting
Op de informatieavond hebben wij u geïnformeerd dat met Prinsjesdag bekend is gemaakt dat waarschijnlijk de
korting op de energiebelasting per 1-1-2016 wordt verhoogd van € 0.0907 naar € 0.109 per kWh inclusief btw. Deze
plannen en tarieven worden definitief als de Tweede en Eerste Kamer de maatregelen hebben goedgekeurd. Naar
verwachting zal dit in december zijn. Dit heeft uiteraard een positief effect op het totale rendement van het project.
Delen is vermenigvuldigen
Het staat u nog steeds geheel vrij om de informatie te delen met vrienden en bekenden die wonen in de
postcoderoos 7136, 7131, 7135, 7137, 7156, 7261 en 7263 en ook in zijn voor een duurzame Achterhoek.
We hebben nog een paar plekjes vrij.
Website
Alle bijlagen en overige informatie zijn te vinden op de website van Zieuwents Belang via de volgende link:
www.zieuwentsbelang.nl/hulpfunnel/wonen/energiecooperatie-zuwent
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen aarzel dan niet en stel ze door een e-mail te
sturen naar: info@zieuwentsbelang.nl
Wij zorgen dat u snel antwoord krijgt.

