Nieuwsbrief Coöperatie Drechtse
Energie – Kring ZoaD
Goedendag deelnemers aan PV-projecten in Dordrecht en Papendrecht van de kring
ZonOpAndermansDak.
Wij hopen dat u allemaal gezond bent gebleven in deze voor ons allemaal moeilijke
coronatijd. De reden dat wij u nu weer benaderen via deze nieuwsbrief is het
verzoek van de Klankbordgroep van project Pullen om het project op te nemen in
de Kring ZoaD. Omdat het bezoeken van een ALV van de kring ZoaD door velen van
u misschien nog als onwenselijk wordt beschouwd hebben wij gemeend om het
verzoek van project Pullen via deze nieuwsbrief aan u voor te leggen.
Daarom vindt u in deze nieuwsbrief een link naar een Google formulier waarmee u
uw stem kunt uitbrengen over het voorstel dat wij als bestuur aan u voorleggen.

1. PROJECT PULLEN
De firma Pullen, gevestigd aan de Wieldrechtseweg in Dordrecht heeft zich bereid
verklaart om de daken van hun panden beschikbaar te stellen voor het installeren
van een PV-installatie ten behoeve van een nieuw postcoderoosproject.
De coöperatie die de PV-installatie in beheer neemt mag deze gedurende de
volledige periode dat er door de deelnemers energiebelasting teruggevorderd kan
worden,
15 jaar, exploiteren zonder dat er door de firma Pullen een vergoeding gevraagd
wordt voor het gebruik van de daken. Na afloop van deze periode wordt de PVinstallatie om-niet overgedragen aan de firma Pullen en vervallen voor de
coöperatie de inkomsten ervan maar ook alle verplichtingen. Het lidmaatschap van
leden aan de kring ZoaD op basis van deelname aan project Pullen vervalt daarmee
dan ook.
Dit is anders dan de installaties in Dordrecht en Papendrecht waar zoals u weet een
gebruiksperiode van 25 jaar is afgesproken met de gebouweigenaren.

Op dit moment wordt uitgegaan van het plaatsen van 429 panelen van 335 Wp per
stuk. Dus een gezamenlijk vermogen van 143.715 Wp.
In tegenstelling tot vorige projecten in Dordrecht en Papendrecht wordt aan de
deelnemers van het project geen inleg per paneel gevraagd maar een inleg van
€ 350,- netto per certificaat van 300 Wp. Het totaal aantal certificaten bedraagt
daardoor 479. Dit is gedaan omdat de panelen tegenwoordig steeds hogere
vermogens leveren en de inleg op deze manier vergelijkbaar gehouden wordt met
de eerdere projecten.
In overleg met de klankbordgroep project Pullen zijn door het bestuur van de kring
ZoaD de offertes geëvalueerd. Hierbij is zowel gekeken naar technische- en
financiële aspecten van de offertes maar ook naar de opbouw van reserves voor
toekomstig onderhoud en onvoorziene kosten.
Dit heeft erin geresulteerd dat de klankbordgroep een keuze heeft gemaakt die
door ons als bestuur van de kring ZoaD gesteund wordt. Wij menen daarom het
verzoek op project Pullen op te nemen in de kring ZoaD met een positief advies aan
u voor te kunnen leggen.
Het Google formulier waarmee u uw stem kunt uitbrengen is bereikbaar via
onderstaande link. Wij verzoeken u dit stemformulier binnen 1 week na ontvangst
van deze nieuwsbrief in te vullen en in te zenden.
https://forms.gle/ADDKeNzYMZPQnM3N9
Wanneer de meerderheid van de leden van kring ZoaD die het stemformulier
insturen instemt met het voorstel, zal dit formeel ter goedkeuring aan de ALV van
de gehele Coöperatie Drechtse Energie worden voorgelegd. We verwachten dat de
ALV van de gehele Coöperatie Drechtse Energie in juli wordt georganiseerd op een
locatie waar het verantwoord is bij elkaar te komen.
Het streven is om de PV-installatie tegen het einde van 2020 in bedrijf te hebben.

2. ALGEMEEN

Installatie Maria Montessorilaan 3: 626 panelen, vermogen
Installatie Stadsdepot:
264 panelen, vermogen
Installatie Papendrecht:
558 panelen, vermogen

3. OPGEWEKTE ENERGIE
Maria Montessorilaan 3:
Stadsdepot:
Papendrecht:

2018:
2019:
2020:
2018:
2019:
2020:
2019:
2020:

175,280 kWp
73,920 kWp
159,030 kWp

44.702 kWh
159.856 kWh versus verwacht 162865 kWh
71.779 kWh (jan-mei)
2.269 kWh
69.470 kWh versus verwacht 69426 kWh
31.781 kWh (jan-mei)
8.395 kWh
68.451 kWh (jan-mei)

Opmerking

De installatie op het dak van Maria Montessorilaan 3 heeft meer last van
schaduwwerking dan de andere twee installaties. Zeker in de wintermaanden duurt
het lang voordat de zon boven het hogere gedeelte aan de oostkant van het gebouw
uitkomt om de panelen te gaan beschijnen. Daarnaast zijn twee optimizers lange tijd
defect geweest waardoor vier panelen geen opbrengst hebben. Deze zijn inmiddels
onder garantie vervangen. Eén van de omvormers bij MM3 is in april gedurende 10
dagen uit bedrijf geweest. Oorzaak is niet bekend en na weer inschakelen van de
omvormer zijn er geen problemen meer opgetreden.

Maria Montessorilaan
productie

Jade 400
(Stadsdepot)
Productie

Sportcentrum
Papendrecht
productie

4. INKOMSTEN UIT OPGEWEKTE ENERGIE

De vergoeding uit verkoop van in 2019 opgewekte elektriciteit is inmiddels
uitgekeerd aan de leden met panelen op MM3 en/of Jade.

5. TERUGBETALING ENERGIE BELASTING (EB)

Wij hopen dat alle leden met panelen op daken in Dordrecht inmiddels een
teruggave energiebelasting hebben ontvangen van hun energieleverancier. Dit kan
zijn in de vorm van een creditnota of een verrekening via de jaarafrekening.
Verwacht wordt dat de beschikking van de belastingdienst voor de installatie in
Papendrecht op tijd afgegeven wordt waardoor er over geheel 2020 EB
teruggevorderd kan worden. De hiervoor noodzakelijke vestiging van recht van
opstal voor het dak van het sportcentrum is getekend en de papieren voor het
verkrijgen van de beschikking zijn ingeleverd bij de belastingdienst.
Wij hopen u doormiddel van deze nieuwsbrief afdoende geïnformeerd te hebben
over de huidige stand van zaken.
Wij verzoeken u het Google stemformulier binnen 1 week na ontvangst van deze
nieuwsbrief elektronisch in te vullen en in te sturen. Vragen kunt u altijd sturen
naar ons email adres: pv-beheer@drechtseenergie.nl
Groet,
Arjan te Raa, Raymond van der Stelt & Ton Koedooder

