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Bekijk de webversie

Keuring van de installatie

De panelen liggen erop
De afgelopen maand is er hard gewerkt
op het dak van de geitenloods. Het was
warm, maar de mannen van het
installatiebureau hebben stevig
doorgebuffeld om alle 196 panelen er
netjes op te leggen.
De installatie is gereed, de bekabeling is
gelegd en de omvormers zijn
aangesloten. De installatie is getest en
het werkt!
Kortom, zodra Stedin klaar is, gaan we
produceren.

Onze verzekering wil dat de installatie
gekeurd wordt. Een installatie moet
aangelegd zijn volgens allerlei normen.
De keuring moet gedaan worden door
een onafhankelijk keuringsbureau. Zon
op Hoogland heeft Omega Training en
Inspectie gevraagd deze keuring uit ta
gaan voeren.
De keuring vindt vrijdag 5 juni plaats.
Naast de eis van de verzekeraar geeft
het ook ons zekerheid dat de installatie
goed en veilig is uitgevoerd.

Contract met om | nieuwe energie
De vorige keer meldden we dat het lastig
was om een goede afnemer van onze
opgewekte stroom te vinden.
De elektriciteitsprijzen staan onder druk.
Door de coronacrisis is er veel minder
afname van stroom. Veel bedrijven zijn
immers gesloten.
Toch hebben we een goede deal kunnen
sluiten met OM | Nieuwe Energie. Het
betreft een jaarcontract. Een flexibel
contract geeft te veel onzekerheid. Door
een vaste prijs af te sluiten voor één jaar
kunnen we zonodig ook wisselen van
afnemer. We krijgen voor 1kWh een
bedrag van € 0,0545.

Stedin ligt nog op schema
Stedin ligt nog steeds op schema.
Inmiddels is de ondergrond voor de
fundering van de trafo gereed. Volgende
week wordt het beton gestort en dan kan
het transformatorhuisje geplaatst worden
en vervolgens de kabels er naar toe
gelegd worden. Dan nog een stukje van
trafo naar de meterkast en
vervolgens kan de installatie worden
aangesloten.

Openingsfeest

Regeling
Postcoderoos
verandert
De regeling Postcoderoos, formeel
Terugave Verlaagd Tarief, gaat per 1
janauri 2021 veranderen.
De voornaamste verandering is dat er in
plaats van teruggave energiebelasting
een subsidieregeling komt.
Deze subsidieregeling geldt voor nieuwe
projecten en maakt de administratie een
stuk eenvoudiger. Er komt een
subsidieplafond, waarbij geldt wie-heteerst-komt-wie-het -eerst maalt. De
voornaamste punten uit de brief van
minister Wiebes staat op onze website:
https://www.zonophoogland.nl/postcoderoos/
Ook de brief van de minister is daar te
downloaden.
Voor het project Zon op Breevoort
verandert er niets.

Natuurlijk vraagt de start van dit project
om een feestje.
Maar nu we voorlopig nog vast zitten aan
de regelgeving van de RIVM en omdat
de ingebruikneming van de installatie zo
ongeveer samenvalt met de start van de
zomervakantie, hebben we besloten om
de officiële start op zaterdag 5 september
te plannen. De wethouder duurzaamheid
Astrid Janssen en de dorpswethouder
Menno Tigelaar hebben toegezegd erbij
aanwezig te zijn. De uitnodiging voor u
allen volgt nog.
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