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Aan de belangstellenden voor het postcodeproject in Gees,
In februari hebben we met onze eerste nieuwsbrief u geïnformeerd over de stand van zaken
om te komen tot een postcodeproject in Gees. We hebben de afgelopen maanden veel
energie gestoken in het formuleren van de statuten, deelnemersovereenkomsten en
opstalovereenkomst. We hadden u graag de definitieve versies willen presenteren maar dat
lukt nog net niet.
Bovengenoemde stukken zijn in concept klaar en liggen bij de notaris. Deze week hebben we
hierover nog overleg gevoerd. We hopen dat eind juli tot de oprichting van de coöperatie
kunnen overgaan. Omdat het niet handig is om in de vakantie een bijeenkomst te
organiseren waarin de laatste informatie zal worden versterkt, stellen we voor dit begin
september te plannen. Dan weten we ook het exacte financiële verhaal. Hoewel we
enerzijds het jammer vinden dat we u niet al voor de zomervakantie het afgeronde verhaal
kunnen presenteren, hebben we anderzijds ook de tijd mee: de panelen worden steeds
goedkoper.
We zullen u ruim van te voren informeren over de datum en plaats van de informatieovereenkomst. De statuten en dergelijke kunt u tijdig vooraf inzien op Geesweb.
Wellicht volgt u ook het nieuws over het op handen zijnde Klimaatakkoord Nederland. Eén
van de voorstellen is om de energiebelasting op stroom flink te verlagen – en die op gas flink
te verhogen – om daarmee het gebruik van duurzame elektriciteit te bevorderen. Een
dergelijk idee zou ten koste gaan van uw investering in de postcoderoos. Dat ziet minister
Wiebes gelukkig ook. Tegelijkertijd met het wijzigen van de salderingsregeling voor
particuliere eigenaren van zonnepanelen wil hij dan ook voor deelnemers in de
postcoderoos een terugleversubsidie invoeren. Het doel van die subsidie is dat burgers die
investeren in duurzaam opgewekte energie hetzelfde perspectief houden dan wij nu hebben
met de huidige regeling. Simpel gezegd: invoering van het Klimaatakkoord Nederland zal
nagenoeg geen verandering brengen in de wijze waarop u uw investering in de postcoderoos
terugverdient.
We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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