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Zonnedak Den Andel draait!
Het is gelukt! Het Zonnedak Den Andel is sinds het begin van
deze maand operationeel en heeft inmiddels al 5431 kWh's
geproduceerd.
We zijn druk bezig om een geschikte en veilige manier te
vinden om een feestelijke opening te organiseren.Zodra we
hierover informatie hebben, hoort u het uiteraard.
We staan ook altijd open voor goede ideeën, dus mocht u die hebben, laat het ons dan weten
via welkom@hogelandstroom.nl.

Project Zonnedak Zuurdijk
Het tweede opwekjaar van Project Zuurdijk is afgerond.
Enkele feiten op een rij:
- afgelopen opwekjaar heeft 174.877 kWh opgeleverd;
- dit is 4% meer dan begroot;
- samen met het eerste opwekjaar hebben we al 373,33 mWh opgewekt.
Een erg mooi resultaat!

Algemene ledenvergadering
Zoals eerder gemeld, is de voorjaars-algemene ledenrgadering uitgesteld tot in het najaar. De
streefdatum hiervoor is 28 oktober 2020. We hopen dat er tegen die tijd voldoende ruimte is om
de ledenveragdering te organiseren. Het alternatief is een digitale versie, maar dat heeft niet
onze voorkeur.
De kascommissie wordt al wel op korte termijn uitgevoerd, zodra we de stukken beschikbaar
hebben, ontvangt u deze per e-mail.

Afbouw salderingsregeling
definitief
Bron: solarmagazine.nl

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de
salderingsregeling bekendgemaakt. Particuliere eigenaren
van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent
minder salderen en in 2031 niet meer salderen.
In de periode 2023-2030 is de jaarlijkse afbouw 9 procent,
waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste
stap van 28 naar 0 procent maakt, zodat het
salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk 0 is.
In het oorspronkelijke voorstel van de omvorming van de salderingsregeling voor
kleinverbruikers met zonnepanelen dat minister Wiebes afgelopen oktober presenteerde, werd
nog gesproken van een snellere jaarlijkse afbouw, namelijk met 11 procent per jaar.
Meer weten? Klik hier voor het hele artikel.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@hogelandstroom.nl toe aan uw adresboek.

