Februari 2017
Vijfde
nieuwsbrief
Nr 1 van 2017. Wij willen
u informeren over onze
jaaropbrengst en wat
vertellen over
ontwikkelingen rond
nieuwe zonnedaken.

Beste Leden
Goede ontwikkelingen
Het gaat goed met ons zonnedak. De energieopbrengst is
meer dan tevoren voorspeld. We hebben ook, dankzij alle
inspanningen van onze penningmeester, de kosten voor de
administratieve lasten flink kunnen drukken. En we hebben
nu een volwaardige website www.zonnebergamersfoort.nl,
met dank aan ons bestuurslid communicatie. In Amersfoort
worden de resultaten van ons initiatief nu gevolgd. Het
afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe coöperatieve
zonnedaken gestart. De trend bij deze nieuwe initiatieven is
om minder met vrijwilligers te werken en meer met
professionals in combinatie met een commerciële opzet. Dit
heeft nadelen, maar aan de andere kant is het goed dat er
meer zonnedaken komen. Wilt u meer panelen, dan is het
beter dat hiervoor een breed aanbod beschikbaar komt.
Meer informatie in deze nieuwsbrief.
Ik wens ons allemaal een zonnig 2017!
Machiel Lambooij
Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A.

ALV: 22 juni 2017
De volgende ALV is gepland op 22 juni 2017. Aangezien de combinatie met Stichting Duurzaam
Amersfoort-Zuid (DA-Z) vorig jaar goed is bevallen, wordt geprobeerd om dit weer te combineren
met een inhoudelijk programma dat getrokken wordt door DA-Z. Het huidig idee voor het
inhoudelijke programma is Elektrische mobiliteit. In de uitnodiging van juni hoort u meer hierover.

Advies belastingaangifte 2016

Onze zonnecentrale heeft nu een geheel jaar van januari tot en met december energie verzameld.
De totaalopbrengst tot en met december voor 21 maanden is 138.957 kWh. De opbrengst van de
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meer bezitten) worden belast op basis van hun werkelijke opbrengst. Deze bedroeg in 2016 nihil,
omdat de uitkering dit keer nog een teruggaaf betrof van bij de start gestort kapitaal. Een meer
uitgebreide uitleg is te vinden in de toelichting op de jaarrekening 2015 die aan alle leden is
toegezonden.

Opbrengst 2016: 105.042 kWh
Onze zonnecentrale heeft nu een geheel jaar van januari tot en met december energie verzameld.
Dat heeft 105.042 kWh aan zonne-energie opgebracht. De totaalopbrengst van onze centrale tot en
met december 2016 voor 21 maanden was 138.957 kWh. De opbrengst van de periode augustus –
december 2016 was iets meer dan in het jaar 2015 en ook meer dan voorspeld: 35.416 kWh versus
33.686 in 2015. De prognose voor deze vijf maanden was 34.560 kWh. Zoals duidelijk in de grafiek is
te zien, bracht vooral de maand september in 2016 veel energie op.

Nieuwe zonnedak initiatieven
Er zijn diverse nieuwe initiatieven voor zonnedaken met leden. De opzet van zo’n project wijkt vaak
af van ons zonnedak. Ook de gebruikte subsidieregeling is anders (wij hebben een minimumprijs
garantie voor de elektriciteit – SDE+ subsidie, nieuwere projecten gebruiken de
postcoderoosregeling). Meestal wordt er een coöperatie opgericht, maar de leden hebben weinig
of geen zeggenschap omdat de commerciële partij het bestuur voor zijn rekening neemt en niet
makkelijk vervangen kan worden. Nu hoeft dat niet per se nadelig te zijn. Leden worden ontzorgd.
Anderzijds is er geen of minder invloed op beslissingen van het bestuur die de leden uiteindelijk
geld kunnen kosten. De vraag is ook of de continuïteit van dit soort langlopende projecten
gegarandeerd is. Een bedrijf kan immers failliet gaan. Ook de winstuitkeringen voor de leden
kunnen minder zijn dan bij projecten opgezet door vrijwilligers, doordat de commerciële
initiatiefnemer kosten (met winstopslag) in rekening brengt voor beheer, administratie en huur van
het dak. Voor de leden is het belangrijkste voordeel de verrekening van de lokaal opgewekte
stroom met de energiebelasting die het lid betaalt op de eigen energierekening (kern van de
postcoderoosregeling). Omdat deze verrekening van energiebelasting met een ander energiebedrijf
vaak niet mogelijk is, worden deelnemers feitelijk verplicht hun energie af te nemen van het door
de initiatiefnemers gecontracteerde energiebedrijf. Deze verplichting geldt voor de gehele duur van
het project, meestal 15 jaar. Deelnemers die tussentijds toch naar een andere energieleverancier
weggaan, zullen mogelijk een groot deel van het rendement op de panelen kwijtraken. Stichting
Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z) is in gesprek met – in eerste instantie - Eneco om hier
oplossingen voor te zoeken. Tot slot is een belangrijk aandachtspunt bij deze initiatieven dat de
energieproductie na de afgesproken periode van 15 jaar vaak toevalt aan de initiatiefnemer en niet
aan de leden (zoals bij ons project). Indien de installatie na de contractperiode met geringe
investeringen nog tien jaar operationeel blijft, kan het zijn dat het overgrote deel van de winst niet
beschikbaar komt voor de leden.
Voorbeelden van projecten die nu investeringsmogelijkheden bieden of mogelijk binnenkort gaan
aanbieden in Amersfoort zijn:
-

http://www.postcodestroom.nl/project/pon-dealer/

-

https://www.zonnehub.nl/dak

Het is natuurlijk goed dat er meer zonnedaken in Amersfoort komen, maar kijk dus goed naar de
precieze opzet van het project voordat u beslist in te stappen. Heeft u concrete vragen, dan kunt u
ook bij DA-Z terecht (www.duurzaamamersfoortzuid.nl).

Lagere energierekening door goed ingestelde cv-ketel
Zie je grote witte rookpluimen uit de schoorstenen op je huis? Wat je ziet is waterdamp uit je cvinstallatie, die vaak nog heel heet is. Dit is warmte die verloren gaat! Gek genoeg staan de meeste cvketels niet standaard ingesteld voor zuinig gebruik. Door je cv-ketel beter af te stellen wordt de
warmte wél gebruikt om je huis te verwarmen. Goed voor het klimaat en voor je portemonnee, want
dit kan al snel 10-15% op je gasrekening schelen. Ook als er geen witte rookpluim te zien is, kun je de
cv-ketel zo instellen dat je minder gas verbruikt, zonder comfortverlies. Veel huiseigenaren en
huurders deden hier al ervaring mee op. Geïnteresseerd om te leren wat je zelf kunt doen (je hoeft
echt geen techneut te zijn!)? Kom dan naar de informatieavond cv-optimalisatie die
bewonersinitiatief Duurzaam Amersfoort-Zuid op 21 februari organiseert.

Informatiebijeenkomst

21 februari 2017
19.30 – 21.00 uur
Buurthuis de Driehoek (Woestijgerweg 3)
Graag de gebruiksaanwijzing van je cv-ketel en de laatste jaarafrekening van de
energiemaatschappij meenemen!
Meer informatie: duurzaamamersfoortzuid@gmail.com

-Dit is een bericht van Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid-

PV-installatie ZonneBerg
Naam: Coöperatie Eemstroom ZonneBerg
Plaats: Amersfoort
LatLong: 52˚08 47 - 05˚22 53
Aantal panelen: 450
Vermogen: 119,25 kWp
In gebruik sinds: 31 juli 2015
Type paneel: Monokristallijn silicium
Helling: 10 ˚
Oriëntatie: ZZW (15 ˚)

Colofon
Emailadres:
info@zonnebergamersfoort.nl
Meer informatie staat op:
www.zonnebergamersfoort.nl
Alle berichten in de nieuwsbrief komen
van uw bestuur, tenzij anders vermeld.
De brief is geredigeerd en opgemaakt
door Henk de Vries.

