Okt 2020 - uw korting, ALV, PCR, daken...
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Samen lokaal groene stroom opwekken, samen profiteren, met zonnepanelen op bedrijfsdaken

ALV: wat nu?
Helaas is de Algemene Ledenvergadering, die op 29
september gepland stond in het Parkgebouw en waarvoor een
groot aantal leden zich had aangemeld , ten tweede male niet
doorgegaan. Weer gooiden de Corona maatregelen roet in het
eten. We zijn ons nu aan het beraden of er op de een of
andere wijze toch nog een ledenvergadering c.q.
ledenraadpleging kan plaatsvinden in 2020. Statutair zijn we
daartoe verplicht, maar of en hoe dat nu nog te realiseren valt in deze bijzondere
omstandigheden, is helaas onzeker. We houden u op de hoogte.

Waarom komt Opgewekt Rijssen niet
met meer daken?
‘In potentie is er in Nederland
ongeveer 33 miljoen vierkante meter
aan dak beschikbaar, maar we
moeten ons in allerlei bochten
wringen om vastgoedeigenaren over
de streep te trekken. Onbegrijpelijk,
want er zijn geen argumenten om
niet met ons of één van onze
concurrenten in zee te gaan. Sterker
nog: het is ongelofelijk dom en
misschien zelfs wel arrogant om het
niet te doen.’ Aldus Maurits van
Oranje Nassau, commercieel
directeur van Sunrock, Nederlands
grootste investeerder in
zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Wij kunnen deze hartenkreet onderschrijven. Ook in Rijssen-Holten is het moeilijk eigenaren te
vinden die samen met ons zonnepanelen op hun dak willen laten plaatsen. En dan is Opgewekt
Rijssen ook nog eens een coöperatie met lokale bestuurders en geen commerciële partij. Die
terughoudendheid heeft allerlei oorzaken. Lees het bericht hierover op onze website.
Maar het kan toch niet zo zijn dat straks de prachtige natuur rondom Rijssen–Holten gevuld
wordt met grote velden vol zonnepanelen, terwijl we de mogelijkheden op lokale daken niet
benut hebben? Laten we als inwoners van deze gemeente daar samen met onze lokale
ondernemers en het gemeentebestuur goed over nadenken voor het te laat is.
Kent u een potentiële dakeigenaar, breng ons met hem/haar in contact.

Wanneer krijgt u uw geld?
Het eerste jaar zit er op. We hebben 974.109 kWh opgewekt
met de panelen op de daken van Voortman en Leverink. Dat
betekent dat u de eerste afrekening binnenkort tegemoet
kunt zien. Via de mail krijgt u een uitgebreidere toelichting.
Iedereen ontvangt een korting naar gelang het aantal
maanden dat het dak heeft geproduceerd tussen 1 oktober
2019 en 1 oktober 2020. De productie is ruim 5% hoger
uitgevallen dan geraamd. Dat betekent dat het aantal kWh
waarover korting wordt verleend ook iets hoger is.

Een kleine meevaller voor alle leden!

Energie, electriciteit, x%, y% ...

Je leest soms berichten als "x% van de electriciteit voor huishoudens wordt duurzaam
opgewekt". Maar even later lees je dan dat het allemaal niet opschiet. Hoe zit dat? Het ligt er
aan waar men het over heeft. Zo gaat het de ene keer over electriciteit, de andere keer over
energie. Dit plaatje geeft wat inzicht. Als 50% van de electriciteit van alle huishoudens
duurzaam opgewekt wordt, is dat 10% van 'alle electriciteit' die we in Nederland gebruiken, en
maar 2% van alle energie. Ook gaat een bericht soms over een moment op een dag
(bijvoorbeeld een dag met veel wind en/of zon), terwijl het aandeel duurzame energie
gemidddeld over een heel jaar natuurlijk veel lager is. Bron: Martien Visser, Lector
Energietransitie Hanzehogeschool.

De PCR krijgt een opvolger
Op dit moment maken wij gebruik van de postcoderoosregeling, PCR,
waarbij onze leden een korting krijgen afhankelijk van het stroomverbruik.
Volgend jaar wordt deze regeling vervangen door de PCRS, de
postcoderoossubsidie. De leden die nu al meedoen, blijven gebruik maken
van de oude regeling. Het bestuur beraadt zich op de nieuwe regeling; wij
houden u op de hoogte.

Wennen aan het idee van windmolens
Windmolens: die wil toch niemand? Maar ja, we willen
wel graag energie, en een goede buitenlucht, en ook over
50, 100, 200 jaar etc nog een goede toekomst voor onze
kinderen.
Dat energie-vraagstuk is complex. De meeste experts zijn
het er over eens: we moeten alle zeilen bij zetten, en
hebben een mix van oplossingen nodig. Windmolens zijn
een onderdeel van die mix.
De gemeente Rijssen-Holten heeft daarom plannen om, naast de projecten met zonnepanelen,
ook windmolens te gaan plaatsen. Wij lezen ons alvast in, hebben contacten met de mensen
achter de windmolens bij Deventer etc. En zijn blij met berichten als van deze mevrouw, die op
600 meter van een molen woont, en van 'tegen',om is. Omdat ze weet dat het nodig is. En,
zoals ze zegt: als je maar goede afspraken kunt maken, en een redelijke compensatie krijgt.

Nieuwe leden?
Denkt u met ons en uw coöperatie mee? Probeert u ook mensen in uw omgeving enthousiast
te maken voor Opgewekt Rijssen? Zo dragen we allemaal een steentje bij aan de
energietransitie. Het zou toch heel mooi zijn als we dit jaar kunnen afsluiten met een paar
nieuwe daken.

Vaste prik
Een aantal zaken kunnen we niet vaak genoeg zeggen.
Dus die herhalen we elke nieuwsbrief in dit blokje.
Pas op met overstappen: als u niet oplet, bent u uw
korting bij ons kwijt!
U kunt ons eenvoudig helpen, b.v. door:
Een gratis sticker op uw kliko te plakken
Over ons initiatief te praten met buren,
kennissen etc
Een tijdje een makelaarsbord in uw tuin te
plaatsen
Onze berichten op Facebook te liken en delen
Klant te worden van om | nieuwe energie
Ons te mailen met vraag hoe u kunt helpen ;-).
Kijk ook eens op onze website, hier kunt u veel
informatie vinden
Interesse voor een rol in het bestuur of om met een
bepaalde expertise te helpen? Mail ons en kijk
eventueel even op onze pagina met wat we zoeken in
bestuursleden.

Meer info?
Je kunt ons ook volgen op Facebook waar we meer delen dan hier in de nieuwsbrieven, en
natuurlijk vind je veel informatie en kun je je als lid aanmelden op onze website.
Benieuwd naar de eerder verschenen nieuwsbrieven? Zie de rechterkolom hier.

Volg onze ontwikkelingen op Facebook

Onze website
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@opgewektrijssen.nl toe aan uw adresboek.

