Nieuwsbrief Coöperatie 4wiekenplein
Oud-Beijerland, 21 juni 2018
Bijeenkomst 28 juni uitgesteld
Enige tijd geleden bent u uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering van de Coöperatie
Vierwiekenplein op 28 juni in Zonder Meer. Deze vergadering wordt voorlopig uitgesteld omdat er
nog te weinig bekend is over de echte inhoud van het Klimaat wetsontwerp. We gaan daar hieronder
verder op in.
Zodra er meer duidelijk is over de voorwaarden voor het zelf opwekken van energie en voor
postcoderoosprojecten als het onze pakken we de draad weer op.

Ontwerp Klimaatwet
De klimaatakkoorden van Parijs worden in de deelnemende landen
omgezet in wetten en maatregelen om op tijd te kunnen voldoen aan de
gemaakte afspraken. De afgesproken doelen moeten in 2050 gehaald
zijn. Ook in Nederland wordt hard gewerkt aan noodzakelijke
regelgeving. Er is een Klimaatwet in de maak, die, zoals het er nu naar
uitziet, op grote steun kan rekenen in het parlement.
Inmiddels lekken onderdelen uit van dit nog niet openbare wetsontwerp. Het betreft maatregelen
die zoals het er nu naar uit ziet, van groot belang kunnen zijn voor onze Coöperatie.
Kennis dit moment
De eerste berichten van het klimaatakkoord zijn :
De huidige salderingsregeling zal worden vervangen door een nieuwe subsidieregeling.
Daarmee blijft het aantrekkelijk om zelf energie op te wekken. Na 2020 hoeft er geen
energiebelasting en ODE (opslag duurzame energie) betaald te worden over zelf opgewekte
stroom. Met de nieuwe regeling wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen draagvlak bij
burgers en effectief overheidsbeleid voor klimaatwinst.
In 2020 wordt naar verwachting een nieuwe regeling van kracht: de terugleversubsidie. De
contouren hiervan zien er als volgt uit:
o
o
o
o
o

een vergoeding over de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd;
de subsidie draagt bij aan een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar;
het voorstel voor deze nieuwe regeling moet deze zomer gereed zijn;
voor huidige gebruikers van de salderingsregeling komt een overgangsregeling.
tevens wordt nagegaan of ook de Postcoderoosregeling gebruik kan gaan maken
van de terugleversubsidie.

De komende maanden moet duidelijk worden wat dit betekent voor het postcoderoos project.

Gevolgen voor Coöperatie Vierwiekenplein
Met invoering van de nieuwe wet zal de energiebelasting op gas met wellicht 75% stijgen. De
energiebelasting op elektriciteit gaat omlaag. Dat zal mensen motiveren om over te stappen. De
verlaging van de energiebelasting op elektriciteit maakt de huidige teruggaafregeling via het
postcoderoosproject minder aantrekkelijk.
De vervanging door een gelijkwaardige of betere regeling voor ons project is op dit moment
onvoldoende duidelijk. Daarom zullen voorlopig even afwachten tot er meer duidelijkheid is.
En hoe verder
Graag houden we contact met u en zal iedereen, dus ook de mensen die al een ondertekend
deelnameformulier voor participaties hebben ingeleverd, later een nieuw deelnameformulier
ontvangen met daarbij de voorwaarden, voor- en nadelen op een rij bijgevoegd.
Overstappen naar andere energieleverancier.
Op het deelnameformulier dat u onlangs toegezonden kreeg werd u gevraagd om uw huidige
leverancier op te geven en de looptijd van uw contract. De informatie daarover was onvoldoende.
Hoeksche Waard Duurzaam en de Coöperatie Vierwiekenplein promoten de lokale
energieleverancier ”Samen OM”. Deze levert energie tegen concurrerende prijzen . Als u het nieuwe
deelnameformulier voor de participaties ontvangt krijgt u wederom de mogelijkheid aangeboden om
over te stappen naar energieleverancier OM. OM neemt dan uw inschrijfgeld voor de coöperatie van
€ 150 voor haar rekening. U kunt ook met uw huidige leverancier deelnemen aan ons project.

Zodra er nieuwe ontwikkeling bekend zijn krijgt u weer bericht. Heeft u ondertussen vragen, mail dan
naar a.brussaard@me.com

Soms zien we door de Postcoderozen het Postcoderozenbos niet meer, maar
we zetten onze missie voort zodra we met elkaar de beste afspraken kunnen maken. Tot snel

