Nieuwsbrief, oktober 2019
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang van ons project, waarvoor u
belangstelling heeft getoond.

Voortgang van ons project.
In onze vorige berichtgeving hebben wij u gemeld dat de
realisatie van de zonnestroominstallatie (Monkey Town)
met 500 zonnepanelen uiteindelijk financieel niet haalbaar
bleek. De zoektocht naar beschikbaarheid van andere
daken werd daardoor urgenter.
Wij zijn in gesprek met andere bedrijven c.q. eigenaren die
over een groot dak beschikken en interesse hebben
getoond in ons project om ook klimaat-winst te behalen
voor henzelf en de bewoners van Uitgeest en omstreken.
Helaas heeft dat tot op heden alleen geleid tot goede gesprekken maar nog niet tot een overeenkomst
met een dakeigenaar. Hierdoor is er voor dit jaar geen zicht op een andere “bedrijfsnaam”zonnestroominstallatie.
Wij gaan echter door met zoeken! En wilt u ons helpen? Mail naar info@zonopuitgeest.nl

Urgentie?
De gemeente heeft 26 september j.l. de eerste presentatie
“Uitgeest aardgasvrij” aan bewoners gepresenteerd. De
opgave die Uitgeest heeft om in 2050 (en ten dele in 2030)
van het gas af te gaan is een enorme uitdaging. Het doel is
om de benodigde energie lokaal op te wekken. Hierbij zijn
voor de elektriciteits-behoefte zonnedaken, – parken en
windmolens onontbeerlijk. Wij willen dat eerst zoveel
mogelijk daken worden voorzien van zonnepanelen om te
voorkomen dat extra windmolens en weilanden met
panelen moeten worden geplaatst. Zo blijft ons landschap
aantrekkelijk. Bovendien willen wij dat bewoners en
ondernemingen kunnen profiteren van lokale opwekking en eigen bezit in plaats van projectontwikkelaars of energiereuzen. Bovenal levert een dak met 500 zonnepanelen ook al gauw ruim 60 ton
CO2 besparing op! Waarom dus wachten?
Dak eigenaren, doe mee, maak gebruik van een duurzame uitstraling en steun Uitgeest!

Fusies rond Zon op Nederland
Zon op Uitgeest wordt ondersteund door Zon op Nederland. Vorig jaar is Zon op Nederland al
samengegaan met REScoopNL. Het doel is de ondersteuning voor Zon op coöperaties te verstevigen en
krachten te bundelen richting de overheid. Recentelijk is besloten de samenwerking en belangen nog
verder te verstevigen door samen met de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE decentraal) te
fuseren tot een nieuwe coöperatie “Energie Samen”. Zie website: www.energiesamen.nu Wij zijn lid
van Energie Samen en blij met deze ontwikkeling. De diensten en website van Zon op Nederland zullen
worden ondergebracht onder de nieuwe naam Energie Samen.

Toekomst regelingen Postcoderoos en salderen?
Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat
de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een
soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de
terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen
gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie
Samen is met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de
PCR er het beste uit kan zien. Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige
subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties
zouden in 2021 van start gaan.

Voorkeur voor subsidieregeling
De voorkeur gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling op basis van kWh, met behoud van de
structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de
hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project
afhankelijk is van de energiebelasting. Deze eenvoudige subsidieregeling wordt samen met EZK verder
uitgewerkt.

En als je net (in) een PCR project wilt beginnen?
Coöperaties die de komende tijd met een project starten, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15
jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze
gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen
naar de nieuwe regeling.

Geduld
Wij vertrouwen erop dat u nog geduld kunt opbrengen voor de realisatie van een project op een ander
dak. Tenslotte is het voor bewoners en MKB’ers binnen het postcoderoosgebied nog altijd voordelig om
gegarandeerd 15 jaar belastingvoordeel te hebben en te delen in de stroomopbrengst. En dat voor een
investering die u meer oplevert dan geld op een bankrekening.
Als u toch van uw inschrijving wil afzien vragen wij u dat zelf te doen via www.zonopuitgeest.nl of door
direct te gaan naar uw gebruikerspagina . U kunt dan inloggen en uw inschrijvingen verwijderen. Helaas
kunnen wij dit in het kader van de privacywetgeving niet voor u doen.

Deze mail is alleen verzonden aan de (aspirant) leden en belangstellenden om geïnformeerd te blijven over
Zon op Uitgeest. Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@zonopuitgeest.nl Meer info:
www.zonopuitgeest.nl
Coöperatie Zon op Uitgeest u.a.

