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Een verzengende zomer….
Dankzij de uitermate mooie zomer, zijn onze opbrengsten dit
jaar tot nu fantastisch! Dat is goed nieuws, financieel gezien,
maar of we daar nu erg blij mee moeten zijn als dit de trend
wordt? Afgezien van alle andere negatieve effecten van de
opwarming, is de verwachting dat mensen meer koeling willen in
hun huizen. En dat kost natuurlijk weer meer stroom. De verdere
verduurzaming van onze woningen en wegverkeer kost
eveneens steeds meer stroom. Enfin, met de ZonneBerg dragen
wij ons steentje bij aan de verduurzaming van de
elektriciteitsproductie. En hopelijk doet goed voorbeeld volgen!
Dat zal namelijk hard nodig zijn om de CO2 doelstellingen in
Amersfoort te halen.
Ik wens ons ook een zonnig najaar.
Machiel Lambooij
Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A.

ALV
Op 7 mei hebben we weer onze jaarlijkse ALV gehad. Er waren 18 mensen aanwezig inclusief
bestuur. De opbrengsten van onze centrale en de Jaarrekening werden besproken. De notulen van
deze bijeenkomst vindt u via deze link.
Aansluitend was er weer een bijeenkomst georganiseerd door Stichting DA-Z over hoe Amersfoort in
2030 van het gas af kan. Hierbij werden ervaringen van huiseigenaren verteld en bediscussieerd.

Foutje, bedankt!
Zoals voorzitter Machiel Lambooij al memoreerde hebben we een mooie zomer achter de rug met
een indrukwekkende energieopbrengst van onze panelen. Die produceerden dit jaar tot en met de
maand september maar liefst 101.573 KWh. Dat is bijna 11% méér dan vorig jaar in dezelfde periode.
U kunt zich dan ook de schrik voorstellen toen we enkele weken terug constateerden dat er ná 19
september plotseling geen enkele kilowatt meer op ons productiekonto was bijgeschreven: 'het zal
toch niet?', dachten we. Een snelle inspectie van onze monitors en navraag bij het meetbedrijf
Ebatech, dat onze productie registreert, leerde echter al spoedig dat alles normaal functioneerde.
Het probleem bleek te schuilen in de koppeling van de meetgegevens en de Ebatech website waarop
die gegevens zichtbaar worden gemaakt. De fout is inmiddels door het meetbedrijf hersteld.

Ruim drie jaar energie geleverd
Sinds augustus 2015 hebben we nu ruim drie jaar energie geproduceerd. Hierboven zijn de
opbrengsten van de drie jaren –van augustus tot en met juli- weergegeven. Elk jaar wordt iets meer
geproduceerd zo lijkt het, maar dat kan ook toeval zijn natuurlijk. De resultaten van afgelopen zomer
zullen waarschijnlijk extreem zijn en niet zo snel meer worden geëvenaard. Wat opvalt is dat we
afgelopen jaar ook meer hebben geproduceerd dan tevoren was voorspeld.

Duurzaam 033
Duurzaam 033 is gestart en wil via een platform duurzame initiatieven in en rond Amersfoort
ondersteunen. Zie https://duurzaam033.nl/

Amersfoort doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route
Bent u geïnteresseerd in voorbeelden van duurzame huizen bij u in de buurt? Dat kan op 3 en 10
november 2018. U kunt zich opgeven via https://duurzamehuizenroute.nl/amersfoort

ZondakZielhorst in bedrijf
Sinds april van dit jaar produceert ZondakZielhorst stroom. Deze coöperatie telt 35 leden die
allemaal een of meer zonnepanelen hebben liggen op het dak van de sporthal in de wijk Zielhorst,
niet ver van het NS-station Schothorst. Aan de werkelijke start van de coöperatie is het nodige vooraf
gegaan. In een gesprek dat enkele bestuursleden van onze coöperatie onlangs hadden met
bestuursleden van ZondakZielhorst vertelden zij over de moeizame voorgeschiedenis.
Een eerste initiatief in 2014, waarin het commerciële bedrijf Eve Energy het voortouw had, leed
schipbreuk doordat het bedrijf failliet ging. De rond de 450 panelen bleven daardoor aanvankelijk
ongebruikt en niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk op het dak van de sporthal liggen. Door
het afketsen van een overeenkomst met SRO, de exploitant van de sporthal, moesten extra kosten
worden gemaakt voor het realiseren van een definitieve aansluiting en tenslotte dreigde men
vanwege de opgelopen vertraging ook de SDE-subsidie mis te lopen. Dat het toch nog gelukt is de
zonnepanelen 'in productie' te brengen is vooral te danken aan enkele paneelbezitters. Met veel
kunst- en vliegwerk hebben zij de administratieve en bureaucratische horden weten te overwinnen.
Als slotstuk wordt inmiddels gewerkt aan het formaliseren van de tot dusver informeel opererende
coöperatie. Het bestuur van de ZonneBerg heeft aangeboden daar bij behulpzaam te zijn, onder
meer door het als voorbeeld beschikbaar stellen van onze eigen statuten en reglement. Al met al een
goede kans dus dat, na een moeizame bevalling, onze coöperatie er straks een zusje of broertje bij
zal hebben!

Henri Braakenburg
Machiel Lambooij

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
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