Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 28, november 2022
Productie Zonnepark Welschap
Tot nu toe is er in 2022 2.846.713 kWh stroom opgewekt door Zonnepark Welschap.

Voorstroom App
In de Voorstroom app kun je zien hoeveel de totale productie van het zonnepark is, van 1-4-2022
tot op heden. Tevens zie je de opbrengst van je eigen panelen, in kWh. Daarnaast wordt
aangegeven wat je totale besparing in euro’s is in deze tijdsperiode. Dit bedrag is de teruggave
energiebelasting. De winstdeling van de coöperatie staat daar niet bij.
Helaas hebben we de laatste maand een probleem met de app. Door een software aanpassing bij
één van de partijen die in dit proces betrokken is komt de hoeveelheid opgewekte kWh niet meer
door. Inmiddels wordt er hard gewerkt om dit op te lossen. Op korte termijn zullen er weer
productiecijfers in de app staan, die er in eerste instantie dan wel langs een omweg ingezet
worden. Het kan zijn dat er daardoor kleine afwijkingen ontstaan met het exacte aantal kWh. Het
goede nieuws is in elk geval dat de productie van de panelen gewoon doorgegaan is en hoger is dan
vorig jaar. Jouw opbrengsten zijn dus niet minder; het inzicht via de App is alleen tijdelijk verstoord.

Energiebelasting
De overheid heeft voor 2022 de energiebelasting en de BTW verlaagd, het gemiddeld tarief voor de
energiebelasting in het jaar 2022 is € 0,0423 per kWh. In het komende jaar zal dat waarschijnlijk
flink hoger zijn. Zoals bekend komt er volgend jaar een prijsplafond voor de energie (en dus ook de
elektriciteit); over de eerste 2.900 kWh die je nodig hebt betaal je maximaal € 0,40. Om dit voor de
overheid (deels) te financieren zal de korting op de energiebelasting zoals die nu geldt komen te
vervallen. Je gaat dan dus thuis ook meer betalen (over de eerste 2.900 kWh maximaal € 0,40)
maar dat betekent dus ook dat de opbrengst van jouw deelname in het Zonnepark Welschap hoger
zal. Het is op dit moment nog niet definitief; er wordt in Den Haag nog onderhandeld over de
laatste details van het energieplafond.

Wachtlijsten
Voor alle postcodes geldt momenteel een wachtlijst. Je kunt je altijd op de wachtlijst laten plaatsen
als je meer panelen wilt kopen, of voor nieuwe deelnemers van Zonnepark Welschap. Er komen
toch altijd weer wat panelen beschikbaar vanwege verhuizing buiten het postcoderoos gebied.
Terugverkoop loopt altijd via de coöperatie, panelen worden verkocht aan de mensen die op de
wachtlijst staan.
Als je je opgeeft voor panelen kom je automatisch op de wachtlijst te staan. Opgeven kan via de
website www.zonneparkwelschap.nl

Snoeien bij Zonnepark
Zaterdag 5 november hebben leden van de TC (Technische Commissie) weer snoeiwerkzaamheden
verricht bij Zonnepark Welschap. Het maaien van het gras tussen de zonnepanelen gebeurt
machinaal, maar soms groeien er kleine berkenboompjes tussen de panelen. Deze zijn handmatig
verwijderd om te voorkomen dat deze hinder geven voor de zonnepanelen.

Paar veel gestelde vragen:
Energieprijs:
We hebben de laatste maanden veel vragen gehad van leden over de prijs waartegen wij de stroom
verkopen en hoe die te vergelijken is met de prijs van een kWh elektriciteit die je thuis betaalt.
Zoals we al eens eerder verteld hebben, is er een 3-jarig contract afgesloten met GreenChoice. De
prijs die wij voor de opgewekte kWh krijgen wordt daarin elk halfjaar aangepast aan de
marktomstandigheden. Op dit moment ontvangen wij ruim € 0,21 per kWh. Je kunt dat niet één op
één vergelijken met de prijs die je thuis betaalt: allereerst is dat natuurlijk afhankelijk van het type
contract dat je hebt afgesloten, maar in de prijs thuis zitten ook diverse opslagen (energiebelasting,
BTW, vastrecht etc)
Bijgaand een link naar een artikel waarin nog verder ingegaan wordt op hoe de stroomprijs eigenlijk
dagelijks tot stand komt:
https://www.change.inc/energie/waarom-is-groene-stroom-nu-ook-zo-duur-38821

Het switchen van energiemaatschappij:
We herhalen het nog maar een keer: Let op of de nieuwe energiemaatschappij ook meewerkt aan
de postcoderoos regeling. Helaas hebben we afgelopen tijd weer een aantal leden teleur moeten
stellen die er achter kwamen dat ze hun energiebelasting niet terug konden krijgen omdat hun
energiemaatschappij daar niet aan mee werkt. Vraag ons even om advies of vraag aan je nieuwe
energiemaatschappij of ze daaraan meewerken. Geluk bij een ongeluk is dit jaar dat er naast de
(lage) opbrengst uit energiebelasting ook een winstdeling uit de coöperatie zal komen die dan weer
niet afhankelijk is van een energiemaatschappij.

Met zonnige groet, Bestuur Zonnepark Welschap

