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Eerste jaar Zuurdijk een feit
Het eerste jaar van ons zonnedak in Zuurdijk ligt achter ons. We
hebben teruggave van energiebelasting gevraagd bij alle door u
opgegeven energiemaatschappijen. Dat waren er 14. Het was een
hele klus. De teruggave wordt berekend en uitgekeerd nadat uw
jaarrekening bij uw energiemaatschappij is opgemaakt. Dat is voor
iedereen op een ander moment; daar hebben wij geen inzicht in. Van de meeste
maatschappijen hebben wij ook niets terug gehoord. Als u wilt weten hoe het staat met de
teruggave, kunt u het beste zelf contact opnemen met de maatschappij waarbij u uw gas en licht
afneemt. Zij geven ons in verband met privacy geen informatie over u. Wat wij wel gemerkt
hebben is dat veel maatschappijen het erg ingewikkeld maken. Wij zouden u dan ook aan willen
raden om over te stappen naar EnergieVanOns. Deze maatschappij is goedkoper dan de grote
en de communicatie verloopt veel eenvoudiger, en daarom het volgende:
Aanbieding voor HEC-leden
Omdat wij er baat bij hebben dat er zoveel mogelijk leden klant zijn bij Energie VanOns, is
besloten dat wij voor iedereen die voor 31 oktober 2019 overstapt, de eventuele overstapboete
voor onze rekening nemen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact met ons
op via welkom@hogelandstroom.nl.

Belangrijke datum: 6 november 2019 - Algemene ledenvergadering
Project Den Andel
U heeft al enige tijd niets van ons gehoord
over het project Den Andel. Dit betekent niet
dat we hebben stilgezeten; achter de
schermen zijn we druk bezig. Zo is het idee
ontstaan om bij het zonnedak een laadpaal
te plaatsen voor elektrische (deel)auto’s,
mogelijk via Mobiliteit VanOns. De stroom
voor de laadpaal komt dan rechtstreeks van
het zonnedak. Wij zijn hier zelf erg
enthousiast over, maar uiteraard horen ook
graag wat u hiervan vindt.
Qua voortgang van het project wachten we
momenteel op de bouw van het trafohuisje
voor de andere panelen op dat adres door
Enexis. Omdat deze projecten aan elkaar
zijn gekoppeld, zijn ook wij hiervan
afhankelijk.

Maar goed nieuws: wij verwachten op 1
januari 2020 van start te kunnen gaan.
Er is nog ruimte voor deelnemers, dus: zegt
het voort!

Lombokoverleg en Energieberaad
Ongeveer tien keer per jaar komen we
samen met coöperaties binnen de nieuwe
gemeente Het Hogeland. Omdat dit altijd
plaatsvindt in De Schuur aan de Lombok 2
te Winsum (dank aan de familie Assies!),
heet dit inmiddels het Lombokoverleg. Ook
de Groninger Energiekoepel (GrEK) maakt
vast deel uit van dit overleg. In de loop van
de tijd zijn meerdere externe partijen
aangeschoven, zoals medewerkers en
studenten van de Hanzehogeschool, de
wethouder, geinteresseerde boeren,
vertegenwoordigers van de Windunie.
Regelmatig zijn er presentaties van plannen,
zoals het Wijk Energieplan of van studies
over bijvoorbeeld het warmtevraagstuk. Al
met al een levendig en veelzijdig overleg.
Steeds kort na het Lombokoverleg gaan we,
met een kleine delegatie, om tafel met de
gemeente Het Hogeland zelf, in de persoon
van Arjan Kuik. Onder de naam
Energieberaad doen we hier kort verslag
van het Lombokoverleg en bespreken we
hoe we verdere participatie kunnen
bevorderen.
Meer weten of zelf een keer aanschuiven bij
het Lombokoverleg? Laat het ons weten via
welkom@hogelandstroom.nl

Ook besparen
Als lokale energiecoöperatie zijn we er
in eerste instantie voor het lokaal
opwekken van groene stroom. De
andere kant van de medaille is het
besparen van energie. Immers, hoe
minder er nodig is, hoe sneller er
voldoende wordt opgewekt. Daarom
willen we komend najaar ook inzetten
op besparingsprojecten, door
bijvoorbeeld energiescans aan te
bieden of warmtecamera’s uit te lenen
voor het opsporen van eventuele
warmtelekken.
Zodra de plannen concreet zijn, hoort u
hier meer over. Zelf nog goede
besparingsideeën? Laat het ons weten
via welkom@hogelandstroom.nl
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