
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 9,  10 januari 2019 
 

Een heel voorspoedig, duurzaam en zonnig 2019 toegewenst! 
 
 
Bouw Zonnepark Welschap 
In de afgelopen maanden is er erg hard gewerkt aan de bouw van Zonnepark Welschap. Met circa 16 
medewerkers heeft Kieszon afgelopen periode de volledige constructie voor de panelen opgebouwd, 
verankerd in de grond en de zonnepanelen geïnstalleerd. De samenwerking met de vliegbasis vroeg extra 
aandacht en verliep soepel. 
Vanaf de zijlijn hebben we het kunnen volgen: 
 

  5 december 
 

  10 december 
 



    
13 december 
 
 

   
 
19 december 
 

 
 



   
24 december 

 
 
Een uitgebreidere reportage van de bouw van het zonnepark is terug te vinden op de site van Zonnepark 
Welschap, via deze link. Ook op het Welschap Weblog vind je foto’s van de bouw. 
           
Wijzigingen energiebelasting 2019 
Onlangs zijn de nieuwe overheidstarieven bekend geworden voor gas en stroom. Voor de deelnemers is de 
energiebelasting op elektriciteit extra belangrijk. Het tarief hiervan daalt van € 0,127 naar € 0.119 per kWh 
(incl. BTW). Dit heeft een klein negatief effect op de business case. Positief is echter dat de panelen 
goedkoper werden en duurzaam opgewekte stroom meer opbrengt. Al met al een verbetering van het 
verwachte rendement. Positief is verder dat in het recente klimaatakkoord is opgenomen dat de 
investeringszekerheid in postcoderoosprojecten wordt gewaarborgd. 
 
Maart 2019 Zonnepark operationeel 
Alle pijlen zijn erop gericht om het park in maart officieel te openen en 100% operationeel te hebben. Hierbij 
zijn we wel afhankelijk van wanneer Enexis het zonnepark op het stroomnet heeft aangesloten. Dit staat 
gepland voor begin maart. 
 
Nog enkele paneeldelen beschikbaar 
Nog altijd kun je buren, vrienden en kennissen enthousiast maken voor Zonnepark Welschap. Je kunt ze het 
zonnepark nu daadwerkelijk laten zien! Voor meer informatie: www.zonneparkwelschap.nl , voor vragen: 
info@zonneparkwelschap.nl of bellen met het telefoonnummer op de site. 
 
Met zonnige groet, Bestuur en PR commissie Zonnepark Welschap 
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