Onlangs is er in Steendam een zonnepark aangelegd.
Dit wordt geëxploiteerd door de Coöperatieve vereniging Steendam.
De Coöperatie heeft o.m. de doelstelling om zelf duurzame energie te produceren om Steendam
en omgeving zelfvoorzienend te maken.
De Coöperatie geeft participaties uit om vermogen te genereren om het zonnepark te realiseren.
Inwoners van Steendam, en nu ook van Tjuchem, kunnen hierin participeren.
Kort uitgelegd gaat dit als volgt in zijn werk:
Woont u in het postcodegebied 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9937, 9939, dan kunt u deelnemen
door energiecertificaten te kopen waarmee u een deelnemingsrecht verkrijgt.
Daarvoor betaalt u een eenmalig ‘instapbedrag’ per certificaat van 12 euro.
U betaalt daarnaast een jaarlijkse contributie van 16 euro per certificaat aan de Coöperatie.
De Coöperatie lost daarmee o.m. de investeringsfinanciering af.
Het rendement voor een deelnemer wordt verkregen in de vorm van restitutie van betaalde
energiebelasting. Per certificaat gaat het om de betaalde belasting over 250kWh per jaar. Per
certificaat levert dat (cijfers 2021) een restitutiebedrag op van ca. 250 x € 0,12 = € 30.
Een wijziging van het rendement ontstaat wanneer de energiebelasting verandert (kan dus ook
dalen).
Waar moet u op letten:
Niet alle energieleveranciers werken mee aan de verrekening van energiebelasting, informeer
daarom vooraf bij uw leverancier.
Kijk goed wat uw jaarverbruik aan kWh is. Dat kunt u bijv. doen door op uw laatste jaaroverzicht te
kijken en stem, voor een maximaal rendement, de hoeveelheid te kopen certificaten hier op af. Voor
elke 250 KwH kunt u een certificaat kopen.
Is uw stroomverbruik bijvoorbeeld 2.000 KwH op jaarbasis, dan kunt u 8 certificaten kopen
Indien u zelf stroom opwekt d.m.v. bijv. zonnepanelen houd er dan rekening mee dat u over uw
opgewekte stroom geen belasting betaalt en dus ook geen restitutie kunt krijgen.
Er zijn nog slechts zo’n 150 van de 1100 certificaten over dus bedenk snel of u zou willen
deelnemen.

Op dinsdagavond 26 oktober is er in de Plaaisterploats een informatiebijeenkomst waar dit onderwerp aan
de orde zal komen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda als u interesse hebt.
Voor meer informatie en bij interesse kunt u contact opnemen met Fred Mahler.
E-mail: fmahler47@hotmail.com

