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Algemene
Ledenvergadering 21
april 2021

Bekijk de webversie

Breevoort 2

Op 21 april 2021 houden we onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Dat doen we digitaal, door gebruik te
maken van het programma ZOOM. U
hoeft hiervoor geen software te
installeren op uw computer. U heeft wel
een microfoon en een camera nodig om
mee te kunnen kijken en mee te kunnen
praten.
U moet zich voor deze ledenvergadering
per mail aanmelden via het mailadres
secretaris@zonophoogland.nl
Deze aanmelding moet op 7 april bij ons
binnen zijn. U krijgt dan een linkje
toegestuurd, waarmee u aan de
vergadering kunt deelnemen.
Dan worden ook de benodigde stukken
gemaild.

Nieuwe energie-opkoper
Zon op Hoogland gaat met
een nieuwe energieopkoper in zee. Na
onderhandeling kregen we
het best bod van
Greenchoice.
Zij kopen onze stroom op voor een
bedrag van € 0,0586 resp. € 0,0453 per
kW. Het eerste bedrag geldt voor de
werkdagen van 00.700 uur t/m 23.00 uur.
Het tweede voor de andere tijden.
Omdat we als 'Grootverbruiker' wettelijk
verplicht zijn onze stroomopbrengst te
laten meten door een meetbedrijf hebben
we daarvoor een contract afgesloten bij
Ealyze BV.

Hoe krijg je je
energiebelasting terug?
Hoe en wanneer krijg ik de
energiebelasting terug, nu ik meedoe in
het postcoderoos-project? Een vraag die
af en toe aan ons gesteld wordt.
Hoe zat het ook alweer: de coöperatie
verkoopt de stroom die opgewekt wordt
op de schuur van Breevoort en houdt er
een gering bedrag aan over nadat alle
kosten van verzekeringen, administratie,
meetkosten etc. zijn afgetrokken.
Dat geld houden we even vast als buffer,
tenzij de ALV daar anders over beslist.
Het (financiële) voordeel van meedoen
aan een PCR-project zit in de teruggave
van de energiebelasting die je thuis
betaald hebt, afhankelijk van he aantal
certificaten van 250kWh dat je in je bezit
hebt.
Door in te loggen op de site van
zonopnederland.nl en te klikken op het
tabblad certificaten, kun je zien wat je
van de energiemaatschappij terug krijgt.
Wanneer je dat geld krijgt en hoe, is per
maatschappij verschillend. Op deze site
van zonopnederland.nl/leveranciers kun
je zien wat de maatschappij waar jij je
stroom van koopt dat doet. De ene
maatschappij doet dat door een
verrekening te maken op de
jaarafrekening, de ander door een
credittnota te sturen. Dus als je zou
willen overstappen naar een andere
energieleverancier, kijk dan altijd even
hoe deze dat doet met de teruggave
energiebelasting.

De voortgang voor Breevoort 2 loopt
voorspoedig. Inmiddels zijn alle
formaliteiten in orde, waarmee de
toewijzing van de belastingdienst ook
een feit is.
Op 26 april begint Stedin met het
grondwerk en als alles voorspoedig
verloopt zal de installatie op 12 mei in
bedrijf zijn.

Consequenties
Breevoort 1 en 2
Soms worden pas gaandeweg zaken
duidelijk. Dat komt enerzijds door het
pioneren met deze materie, anderzijds
door de gebrekkige informatie van de
professionals.
Door een extra pakket panelen op
hetzelfde dak te leggen, moeten beide
pakketten panelen op éen aansluiting
worden aangesloten. Voor de
belastingdienst betekent dat dat er ook
maar één project is en dat er dus maar
één zogenaamde aanwijzing kan zijn om
gebruik te kunnen maken van de
postcoderoosregeling (PCR).
Dat betekent dat Breevoort 1 beëindigd
moet worden en dat alle certificaten van
Breevoort 1 en Breevoort 2 tot één
project gaan horen.
De belastingdienst sluit per 12 mei
Breevoort 1 af. Zon op Nederland zal
ervoor zorgen dat de leden van
Breevoort 1 de energiebelasting, horende
bij de periode 1 juli 2020 t/m 12 mei 2021
uitbetaald krijgen.
Daarnaast krijgt iedereen, dus ook de
leden van Breevoort 1, een of meer
nieuwe certificaten, afhankelijk van het
aantal waarvoor je hebt ingeschreven.
Per 12 mei beginnen we dus met 411
certificaten aan een nieuwe periode van
15 jaar. Voor de leden van Breevoort 1
betekent dat dus dat zij een jaar langer
van de PCR-regeling kunnen profiteren.
De stroomopbrengst van beide pakketten
willen we wel gaan verdelen over beide
projecten. Dat doen we door de
opbrengst toe te delen aan
respectievelijk 196 en 215 panelen. Dat
zal overigens geen grote verschillen per
project opleveren.
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