
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 5,  juni 2018 
 
Goed nieuws: de paneeldelen zijn bijna ‘uitverkocht’, dus Zonnepark Welschap gaat door naar de 
volgende fase. Ander actueel nieuws: de voorgestelde veranderingen in de energiebelasting. We 
vragen je om deze nieuwsbrief met aandacht te lezen.  
 
Paneeldelen bijna ‘uitverkocht’ 
Er is sinds 1 mei al ingetekend op ca. 11.000 paneeldelen. Het park is in die korte periode zo goed als 
‘uitverkocht’! Het streven is om begin oktober te beginnen met de bouw en voor het einde van het 
jaar de eerste stroom te produceren. 
In de meeste postcodegebieden hebben de deelnemers hun bevestiging inmiddels ontvangen. Enkele 
deelnemers binnen drie kleine postcodegebieden krijgen binnen enkele weken definitief bericht. 
 
Inschrijvingen blijven welkom 
Inschrijven kan nog steeds. Er is nog plaats voor enkele huishoudens. Mocht de vraag groter zijn dan 
het aanbod, dan kun je op de wachtlijst komen. Naar verwachting komen er ook nog paneeldelen vrij 
van mensen die – om wat voor reden dan ook – afzien van deelname. Ga dus gerust door met je 
buren, familie en vrienden enthousiast te maken! 

 
Een nieuw energieakkoord op komst 

Van een deelnemer ontvingen we deze vraag. “Ik heb ingetekend voor 9 panelen bij Zonnepark 

Welschap. Nu wordt in het energieakkoord de belasting op gas verhoogd en op elektra fors verlaagd. 

[…] Het rendement zit in de te besparen belasting op elektra. Hoe zit dit?” Graag leggen we uit 

waarom deelname aan Zonnepark Welschap nog steeds financieel aantrekkelijk is.  

1.       Minder energiebelasting op stroom is slechts één van de voorgestelde maatregelen. Een 

ander voorstel betreft verdere stimulering van collectieve opwekking, zoals een zonnepark.   

2.       Vooruitlopend op publicatie van het Energieakkoord heeft minister Wiebes bovendien al 

aangegeven dat de terugverdientijd op zonnepanelen gegarandeerd blijft.  

3.       Onze brancheorganisatie ODE Centraal  (duurzame energieproducenten en 

energiecoöperaties) doet mee aan de onderhandelingen en zit aan de overlegtafels en 

behartigt daar onze belangen.  

Onze conclusie is dat de terugverdientijd op je investering in Zonnepark Welschap niet zal 

veranderen.  Dat deelname aan het zonnepark financieel niet meer aantrekkelijk zou zijn, klopt dus 

(gelukkig!) niet. 

Wij houden je op de hoogte en wensen je een zonnige zomer. Voor vragen kun je een mail sturen 

aan  info@zonneparkwelschap.nl. 

Met zonnige groet,  
PR commissie Zonnepark Welschap 
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