Groene stroom voor de buurt, uit de buurt
De knop moet om, de gaskraan gaat dicht
Dat is de afgelopen tijd meer dan duidelijk geworden.
De overheid lijkt vaart achter de overstap naar andere
energievormen te zetten, maar dat is niet genoeg:
we moeten ook zelf in actie komen. Dat besef is de reden
dat we onze eigen lokale energiecoöperatie hebben opgericht,
Energiecoöperatie Noorddijk. We wekken zelf al groene stroom
op voor onze eigen buurt. Maar ons tweede project is zo goed als
volgeboekt en daarom willen we starten met een derde project.

En u kunt meedoen!

Ons derde project
Dit keer gaat het om 190 zondelen van 250 kWh op het dak van
het bedrijf van René Reinders (Reinders Reklame) aan de
Stettinweg op Driebond in Groningen.
Na onze twee succesvolle projecten een mooi vervolg
van onze activiteiten. Wees er snel bij zodat u kunt profiteren
van de voordelen van zonne-energie, want op is op en het is
waarschijnlijk ons laatste dak!

Wat kost het om mee te doen?
Een zondeel kost u slechts 99 euro; dat is een heel stuk minder
dan de prijs die u zou moeten betalen als u zonnepanelen op
uw eigen dak zou leggen. Dat kan zo goedkoop omdat de overheid
subsidie geeft voor het opwekken van groene stroom in eigen
beheer. Elk jaar krijgt u per zondeel 16 euro terug van uw eigen
energieleverancier: u hebt de kosten van het aanschaffen van een
zondeel er dus in 6 jaar uit. Deze regeling is door de overheid voor
15 jaar gegarandeerd. De opbrengst na 6 jaar is dus pure winst.

En verder?
Verder helemaal niets. Aan uw eigen huis hoeft helemaal niets
te gebeuren. Het enige wat u hoeft te doen is lid worden van
EC Noorddijk. De coöperatie regelt de rest, zoals onderhoud,
schoonmaak en verzekering van de zonnepanelen. U hebt er zelf
dus helemaal geen omkijken naar.

Kan iedereen meedoen?
Ja, dat wil zeggen iedereen die onder een van de volgende
postcodegebieden valt: 9622, 9723, 9731, 9732, 9733, 9734,
9735, 9736, 9785, 9797 en 9798. Mocht u pech hebben en niet
met ons mee kunnen doen omdat u buiten het gebied van deze
postcoderoos valt, dan kunt u misschien terecht bij een van de
andere lokale energiecoöperaties in de buurt, zoals Zuidwolde,
Lageland, Meerstad of Ten Boer. Bedrijven kunnen trouwens
ook meedoen, al gelden daar wat extra voorwaarden voor;
zie bij postcoderoosregeling op deze website.

Nog even alles op een rijtje
• Een zondeel kost 99 euro en levert circa 250 kWh op; u krijgt
per zondeel jaarlijks 26 euro terug van uw energieleverancier
en betaalt daarvan 10 euro contributie aan EC Noorddijk.
Netto ontvangt u dus 16 euro per zondeel.
• U kunt niet meer zondelen kopen dan voor het
aantal kWh dat u jaarlijks verbruikt. Stel u verbruikt
per jaar iets van 2500 kWh (dat is wat een gezin van
4 personen gemiddeld jaarlijks verbruikt), dan hebt u
genoeg aan de aanschaf van 10 zon-delen om uw hele
jaarverbruik te dekken. Minder kan natuurlijk ook;
u kunt al meedoen vanaf 1 zondeel!
• Uw eigen energieleverancier moet bereid zijn mee te
werken, en in dat geval hoeft u helemaal niets te doen.
Gelukkig doen de meeste dat al omdat ze het belang
inzien van dit soort lokale initiatieven. En bent u klant
bij Energie VanOns of stapt u over naar deze leverancier
dan geven wij de vergoeding die EC Noorddijk van deze
leverancier krijgt aan u door, elk jaar weer!

Meer weten of belangstelling melden?
Op onze website vindt u meer informatie over de
postcoderoosregeling waar wij gebruik van maken.
Deze regeling gaat veranderen en daarom willen we
nog dit jaar (voor 1-1-2021) dit derde dak in productie
hebben. Het voorstel daarvoor ligt nu bij de Algemene
Ledenvergadering van onze coöperatie. Deze neemt er
21 september as een besluit over.
Maar u kunt zich nu alvast aanmelden of meer
informatie over deelname vragen via het contactformulier.
Want zoals gezegd: op is op en de verkoop gaat op
volgorde van aanmelding.

