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Aan de belangstellenden voor het project Postcoderoos in Gees.
Graag informeren we u met een kort bericht over de stand van zaken.
In juni schreven we in Nieuwsbrief 2 over de stand van zaken in de oprichting van onze
coöperatie en kon u lezen over de gevolgen van het Klimaatakkoord.
Inmiddels zijn de statuten van onze energiecoöperatie klaar. Nu na de zomervakantie gaan
we over tot de ondertekening ervan en kunnen we als coöperatie starten met het eerste
project, de Postcoderoos. Op dit moment hebben we daar echter enige aarzeling bij.
Minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat schreef in juni aan de Tweede Kamer
dat hij de Postcoderoosregeling wil aanpassen. In de huidige vorm is de terugverdientijd in
de regeling afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting op de levering van
elektriciteit. In het Klimaatakkoord zal die energiebelasting verlaagd worden. Daardoor daalt
het rendement voor de deelnemers in de Postcoderoos. Wiebes stelt in zijn brief aan de
Tweede kamer dat hij, door introductie van een terugleversubsidie, de terugververdientijd in
de Postcoderoos gelijk wil houden aan het huidige model. In de zomer zal hij dit idee nader
uitwerken.
De energiecoöperatie Geeser Stroom is lid van de Drentse Koepel van Energie Initiatieven
(Drentse KEI). Van hen kregen we het advies om even een pas op de plaats te maken bij de
opstart van de Postcoderoos totdat het idee van de terugleversubsidie nader is uitgewerkt.
Dan krijgen we een goed beeld hoe de nieuwe regeling van de Postcoderoos eruit zal gaan
zien. Als eerste actie passen we dan ons rekenmodel aan zodat u een getrouw beeld krijgt
van wat uw investering in de Postcoderoos de komende jaren zal gaan doen.
We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra meer bekend is
volgt een nieuwe nieuwsbrief en beleggen we een bijeenkomst waarvoor u wordt
uitgenodigd. Hebt u ondertussen vragen, mail gerust even naar ons emailadres
geeserstroom@gmail.com of benader één van ons persoonlijk. Ook via onze pagina op
Geesweb https://www.geesweb.nl/energiecooperatie-geeserstroom/ kunt u van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte blijven.
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