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De Zaanse Energiekrant 
wordt uitgegeven door de 

coöperatieve vereni-
ging Zaanse Energie 

Koöperatie u.a.
Deze vereniging heeft tot 
doel het bevorderen van 

het gebruik van 
wind energie en andere
 vormen van duur zame 

energie en het op 
milieu vriendelijke wijze 

produceren van energie.
De Koöperatie heeft 

diverse projecten zoals 
het beheer van een wind-
turbine en een zonnedak, 
waardoor de leden bijdra-
gen aan de productie van 
schone duurzame stroom 

door gebruik van wind- 
en zonne-energie.

Bestuursleden Z.e.K.:
Thecla Graas  -  voorzitter
Oversluispad 9,1521 EE Wormerveer
tel. 075-6214649 
e-mail: thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl

Erna van Gils  -  secretaris
Groene Jagerstraat 19, 1551 ES Westzaan
tel. 06-24398993
e-mail: secretaris@zaanse-energie-kooperatie.nl

Kees Bank
Krommeniedijk 80, 1562 GM Krommenie
tel. 075-6211619
email: kees.bank@zaanse-energie-kooperatie.nl

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Kees Bank, Thecla Graas, Erna van Gils.

Foto op de voorpagina: Tom Kisjes

overigens:
De Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken op:
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
Postbus 114,1520 AC Wormerveer
tel. 06-33800429
e-mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl

onze websites zijn: 
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en
www.zaanse-energie.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK-
232156320282518/

De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar.
Voor leden is de weer opeisbare inleg aan 
de ZEK € 50,-.
Giften zijn ook welkom.
Betalingen overmaken naar ons rekeningnummer 
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank.

COLOFON

De Zaanse energiekrant 
per mail scheelt kosten, 

moeite en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de 
krant nog in papieren 
versie krijgt, uw mail-

adres sturen aan: 
info@zaanse-energie-

kooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast 

weer voor uw 
medewerking.
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van de voorZitter
thecla graas

onstuimige tijden

Terwijl onder andere Trump de globale klimaatveranderingen 
negeert, ondervinden de meesten van ons wel de invloeden van 
de weersveranderingen.
Moeten we onze “grote kindervakanties” niet verschuiven? 

Zodat een ieder van het zonnetje kan 
genieten. Jammer, het lijkt wel of juli en 
augustus niet meer de mooiste maanden 
(qua weer) zijn om er op uit te gaan. 
Deze september laat ons nu onstuimige 
tijden beleven met veel wind en heftige 
regenbuien.
Maar gelukkig blijft ons Windpaard 
doordraaien en Zaanse energietjes 
opbrengen. Ondanks de indruk dat het 
zomerseizoen aan het verschuiven is, 
gaan we meer zonne-energie opwekken, 
met “Zonneveldt” en inderdaad ons 

nieuwste project “White Ranch”. We hebben inmiddels de 
offerte van Fa. Wijsman en Liander kunnen tekenen en wachten 
op de uitrol van het project.
Trots zijn we dat we samen met (nieuwe) Zaanse leden een 
nieuw zonneproject kunnen starten. White Ranch heeft ons als 
bestuur de nodige uren en energie gekost en daarom willen we 
onze najaarsschouw gelijk laten plaatsvinden met de officiële 
opening van ons nieuwe project met 411 zonnepanelen van 270 
Wpiek. 
We zijn van allerlei externe factoren afhankelijk, dus kunnen we 
nog geen datum vastleggen. Je hoort nader van ons!
Wel starten we met een project om warmtescans bij je thuis te 
doen, zodat je meer inzicht kunt krijgen in de warmte(lekkage ) 
van je woning.  
We vragen hiervoor nog enthousiastelingen die na een korte 
scholing de warmtescans op aanvraag kunnen uitvoeren. 
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Like ons op Facebook

Luister naar onze voorzitter en se-
cretaris op Jaap Wakker Radio 9, 
Oostzaan op 10 oktober 20-21 uur 
en op 14 oktober 16-17 uur.

Dezelfde uitzending op Zaanradio op 
14 oktober 12 – 13uur.



stand van zaken
De economie trekt aan en hoewel er een overproductie is van 
staal kon het bouwen van de nieuwe stal in augustus niet van 
start gaan door … een gebrek aan staal.
Inmiddels is gelukkig een datum vastgesteld dat de werk-
zaamheden beginnen en dat zal 9 oktober zijn. De familie de 
Wit kan echt niet langer wachten want de beesten moeten toch 
voor de koude dagen een dak boven het hoofd hebben.
Zodra de oude stal is opgeruimd wordt meteen gestart met 
de nieuwbouw. De ZEK heeft met de familie afgesproken dat 
zodra het dak wordt geplaatst ook onze zonnepanelen worden 
gemonteerd. 
Een onzekere factor is de aansluiting van Liander op het 
stroomnet. De afspraken zijn echter gemaakt en het contract 
is getekend. Liander heeft zeer veel aanvragen te behandelen 
en het is de vraag niet of maar wanneer de aansluiting wordt 
gerealiseerd en het dak stroom kan gaan terugleveren.

Het bestuur heeft besloten de betaling van de te investeren 
bedragen vanaf 1 november 2017 toe te staan. Deze betaling 
wordt alleen gehonoreerd als je van het bestuur na de 
inventarisatie groen licht hebt gekregen voor je inleg! Ook als 
er nog geen opbrengst van het dak is (wanneer de Liander 
aansluiting op zich laat wachten) zal toch rente worden betaald 
vanaf de dag dat het bedrag ontvangen is.  
Zo wordt voor investeerders de onzekerheid geminimaliseerd.
 

nieUWs WHite ranCH investeringen
15 september 2017
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Je wilt meedoen
Het is mogelijk te investeren in dit zonnedak. Het bestuur is be-
zig te inventariseren voor welke bedragen belangstelling be-
staat. Voel je er voor, dan willen wij graag het voorgenomen in-
vesteringsbedrag van je weten. Het verplicht je nog tot niets, 
het is een inventarisatie. Het minimale bedrag is € 100, het 
maximale is € 5.000. De rente zal, net als het dak op Manege 
Veldt in Engewormer, 3% per jaar bedragen. Het beschikbare 
bedrag van de investering ligt rond € 90.000.
De looptijd van dit project is 15 jaar, waarna het geïnvesteerde 
bedrag wordt terugbetaald.
Toekenning van bedragen geschiedt op volgorde van binnen-
komst, je krijgt hierover bericht.

Investeringen zijn volgens de regels van de Nederlandsche Bank 
pas mogelijk na een eerste betaling van € 50 en een wachttijd 
van een half jaar. Indien je wachttijd nog niet verstreken is wil-
len we ook graag weten met welk investeringsbedrag we reke-
ning mogen houden. 

Wij proberen zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen. Om 
een idee te geven: er zijn op dit moment al ruim 30 belangstel-
lenden, maar aarzel niet je op te geven.

Formulieren
De voorlopige voorwaarden staan op onze website in pdf-for-
maat alsmede het inschrijfformulier bij de kop “Laatste nieuws 
White Ranch”. 
http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/Stukken_White_Ranch/
Leningreglement_White_Ranch_draft01.pdf
http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/Stukken_White_Ranch/
Leenovereenkomst_White_Ranch_draft01.pdf

De definitieve voorwaarden worden vóór 1 november vastge-
steld. Ook hierover volgt bericht.
De wijzingen zullen naar verwachting echter miniem zijn.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we 
die graag.
Je opgave kan je mailen naar:  
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de contactpagina 
op onze site www.zaanse-energie-kooperatie.nl.

nieUWs WHite ranCH investeringen
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In samenwerking met gemeente Zaanstad starten we een 
project warmtescans. 
Warmtemetingen vinden plaats door het nemen van foto’s van 

de buitenkant van het huis. Maar ook binnen 
kan interessante informatie worden verkregen. 
De camera is gevoelig voor het deel van het 
lichtspectrum dat warmte uitzendt, het voor de 
mens onzichtbare infrarood.
Door de duidelijke kleurverschillen op de foto’s 
is te zien waar warmte weglekt uit de woning of 
waar koude binnenkomt. Hierdoor is het duidelijk 
waar de problemen moeten worden aangepakt. 
Denk hierbij aan ramen, deuren, muren en dak 
maar ook naden en kieren.

De foto’s van de warmtescan worden natuurlijk digitaal aan de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

In samenwerking met het Duurzaam Bouwloket wordt aan 
de hand van de foto’s een rapportje opgesteld met adviezen. 
Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar 
inwoners en ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen 
op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en 
energie opwekken.  
Vanaf de website worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd 
en gestimuleerd op gebied van duurzaamheid in de gebouwde 
omgeving. Het Duurzaam Bouwloket treedt hierbij op als 
onafhankelijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. 
Veel gemeenten in Noord-Holland, waaronder de gemeente 
Zaanstad, maken al jaren gebruik van het Duurzaam Bouwloket.
Het bestuur is van plan na de fotosessies een avond te beleggen 
waar de resultaten aan de hand van de rapportjes zullen worden 
geanalyseerd en besproken door de experts van het Duurzaam 
Bouwloket. Op deze manier kunnen wij allen hier van leren. 
Deze ervaringen kunnen worden meegenomen in een tweede 
ronde warmtescans.  
Uiteraard komen de deskundigen van het Duurzaam Bouwloket 
ook met duidelijke adviezen.
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Dit project willen wij deze winter starten want de beste 
resultaten worden bereikt wanneer het binnen warm en buiten 
koud is.

Aan de scan zijn wel kosten verbonden. Wij denken dat je voor 
een scan rond € 50 kwijt bent.

In principe kunnen we deze winter een honderdtal scans 
uitvoeren. 
Vind je het leuk hieraan mee te werken als fotograaf geef je dan 
op, we zoeken nog een paar vrijwilligers. Voor een opleiding 
om de camera te bedienen wordt gezorgd. Interpretatie van 
de resultaten hoef je niet te doen, dit doet het Duurzaam 
Bouwloket.

(Website Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl)

particuliere zonnepanelen

Zoals bekend melden lang niet alle particulieren die 
zonnepanelen aanschaffen hun zonnepanelensystemen aan bij 
de netbeheerder waar het exact opgestelde pv-vermogen in 
Nederland niet duidelijk is.  
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek werd in 2016 een 
recordvermogen van 525 megawattpiek aan zonnepanelen 
bijgeplaatst.

De officiële getallen die het CBS hanteert voor de afgelopen 
jaren zijn als volgt:

2010:      90 megawattpiek (  21 megawattpiek nieuw)
2011:    149 megawattpiek (  59 megawattpiek nieuw)
2012:    369 megawattpiek (220 megawattpiek nieuw)
2013:    746 megawattpiek (377 megawattpiek nieuw)
2014: 1.048 megawattpiek (302 megawattpiek nieuw)
2015: 1.515 megawattpiek (467 megawattpiek nieuw)
2016: 2.040 megawattpiek (525 megawattpiek nieuw)

nieUW proJeCt: WarMtesCans
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duurzame ideeën gevraagd!

Gelukkig zien steeds meer bedrijven én burgers het belang in 
van duurzaam produceren en duurzaam leven. Dat kan op vele 
manieren, op grote en op kleine schaal. Sommige gewoontes 
zijn moeilijk af te leren en vaak zijn er vele excuses waarom 
we iets nalaten. De fractie van GroenLinks gelooft dat er onder 
bewoners van Zaanstad genoeg ideeën leven die realiseerbaar 
zijn en helpen de duurzaamheid te bevorderen: van simpele 
tips tot stadbrede ambities. Die wil GroenLinks Zaanstad graag 
belonen en helpen realiseren.
Doe mee en mail uw idee voor 1 oktober 2017 naar  
info@groenlinkszaanstad.nl  
De ideeën worden beoordeeld door een jury bestaande uit 
Thecla Graas, voorzitter van de Zaanse Energie Koöperatie, 
Mark van Kollenburg, freelance journalist en initiatiefnemer 
Eerlijk Winkelen Zaanstreek, en Romkje Mathkor, 
gemeenteraadslid GroenLinks. Fractieleden van GroenLinks zijn 
van deelname uitgesloten. 
De winnaar krijgt niet alleen een cadeaubon maar bovendien de 
toezegging dat GroenLinks zich zal inzetten voor de realisatie 
van zijn of haar idee. 
In uw inzending dient in elk geval vermeld te worden: de titel 
en de omschrijving van het idee, op wat voor manier u het idee 
verder wilt uitwerken en wie u daarbij denkt nodig te hebben. 
Uw idee dient bovendien uitvoerbaar te zijn in Zaanstad. 
Op 10 oktober 2017, de Dag van de Duurzaamheid, zal het 
winnende idee worden bekend gemaakt op de website en 
Facebookpagina van GroenLinks Zaanstad. 
Voor vragen en/of meer informatie: 
Romkje Mathkor, Tel. 06 24545535 of rmathkor@chello.nl

ideeËnWedstriJd groenLinks Zaanstad
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ZeK-WetensWaardigHeden

White ranch
Start sloop oude stal start in week 40. Contract met Liander 
is getekend, zonnepanelen en inverters zijn besteld bij firma 
Wijsman.

Zonneveldt
Niets speciaals te melden.

Contributie
Leden/donateurs die geen incassocontract hebben getekend 
wordt vriendelijk verzocht € 10,- op rekeningnummer  
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank t.n.v. Zaanse 
Energie Koöperatie te storten. 

Kopij voor de krant (daar zijn wij altijd blij mee !) kun je sturen 
naar onze postbus of mailen naar contact@zaanse-energie-
kooperatie.nl. De redactie behoudt het recht om plaatsing te 
weigeren en stukken in te korten. Uiteraard dit in overleg.

De Windvlo mag nog steeds overspringen naar de volgende 
gegadigde.
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 leden/donateurs van de ZeKNIEUWE

Fam. C. Bart  Wormer
J. E. vd Korst/ J. vd Sluis  Westzaan
K. Klever / C. Boon  Krommenie
J.E. Schouten / V. Veerman  Krommenie
L. Westendorp /Kerssemakers  Koog a/d Zaan



In Amsterdam en Grenoble is in samenwerking met Alliander een 
project “City-zen”gestart om samen met bezitters van energie-
opwekkkers (zoals zonnepanelen) een zogenaamde virtuele 
energiecentrale op te richten.

Wat is het doel van het project?
In eerste instantie een verbetering realiseren van de opbrengst 
van zonnepanelen: huishoudens kunnen het overschot zonne-
energie opslaan en/of verhandelen.
In de tweede plaats zorgen voor een evenwichtige en 
voorspelbare vraag en aanbod van duurzame energie in wijken.

Een virtuele energiecentrale is een online platform dat de 
productie en het verbruik van zonne-energie van mensen 
samenvoegt en het overschot lokaal opslaat. Door deze 
samenvoeging is het mogelijk om de energie op de 
groothandelsmarkten te verhandelen. Door gebruik te maken 
van een thuisbatterij kan energie opslagen worden als de 
elektriciteitsprijzen laag zijn en de accu kan leeglopen wanneer 
de prijzen hoog zijn.

De handel op de energiemarkten met batterijen geïnstalleerd 
bij huishoudens is nieuw. Het concept vereist een aanzienlijke 
hoeveelheid ICT-infrastructuur en zal verbonden zijn met het 
slimme net van Alliander. Door een pilot met meer dan 35 
huishoudens in Amsterdam Nieuw-West zullen de partners 
van City-zen het gebruik van thuisbatterijen als een virtuele 
krachtcentrale kunnen testen en verbeteren. Na uitgebreid 
testen is het mogelijk om op te schalen naar andere wijken in de 
stad.

Wat is de volgende stap?
Momenteel zijn al 25 huisbatterijen geïnstalleerd in woningen in 
de wijk Amsterdam Nieuw-West. Het project is nog steeds op 
zoek naar een paar deelnemers! Dus, als je geïnteresseerd bent 
om deel te nemen, woont in Amsterdam Nieuw-West en PV-
panelen hebt: Stuur een e-mail naar vragen@greenspread.nl 

sLiM energienetWerK
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dag van de dUUrZaaMHeid:  
FietstoCHt Langs dUUrZaMe roJeCten

Fietstocht langs duurzame projecten op de dag van de duur-
zaamheid
De Dag van de Duurzaamheid is in 2008 in het leven 
geroepen en vindt plaats op 10 oktober. De dag was bedoeld 
om aandacht te geven aan duurzaamheid en een stukje 
bewustwording te realiseren. In 2008 was er in Nederland een 
beperkt aantal activiteiten, voornamelijk georganiseerd door 
natuur- en milieuorganisaties en een enkele gemeente.   
In de loop der jaren zijn er steeds meer organisaties, bedrijven 
en overheden die activiteiten organiseren op de Dag van de 
Duurzaamheid. Ook wordt er steeds meer samenwerking 
gezocht tussen de verschillende partners.
Dit jaar wordt de dag dus voor de 9e keer georganiseerd. Door 
heel Nederland vinden duizenden duurzame activiteiten plaats, 
georganiseerd door uiteenlopende partijen. Samen laten ze zien 
dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is. 

Op de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober, organiseert 
vereniging “Wormerland Duurzaam” een fietstocht langs duur-
zame projekten in Wormerland. Start is om 10.00 uur bij het ge-
meentehuis waar de wethouder, verantwoordelijk voor duur-
zaamheid, Jeroen Schalkwijk zal vertellen over de duurzame 
ambities van de gemeente.  
Na een tochtje naar Engewormer op de fiets zal om 11.00 uur 
de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) uitleg geven over de door 
haar geplaatste zonnepanelen op het staldak van Manege Veldt. 
Om 12.00 uur is er een bezichtiging van de woonboot van Al-
bert van Iperen aan de Veerdijk 44.

Albert zal vertellen over de door hem gerestaureerde meubelen 
vanuit hergebruikte materialen. Om 13.00 uur zal er bij de Poel-
boerderij gratis vegetarische biologische soep geserveerd wor-
den, daarbij komt een uitleg over het elektrisch varen.  
De fietstocht wordt om 14.30 uur afgesloten bij de biologi-
sche boerderij NoordHollands Hof in Spijkerboor. Hier wordt een 
rondleiding gegeven en uitleg gegeven wat biologisch inhoudt. 
Ook zal er koffie en thee klaar staan.  
 
Opgave voor de gratis fietstocht is vanwege de catering ge-
wenst en kan bij Hans Mandjes, tel. 06-48363237 of  
hans.mandjes@outlook.com
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075groen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vond een presentatie 
plaats van de stuurgroep 075Groen. Deze stuurgroep onder-
zoekt of het mogelijk is een lokaal handelsplatform te vormen 
waarin energie-opwekkers direct worden gekoppeld aan ener-
gie-afnemers. Doel is alle lokaal opgewekte energie te gebruiken 
binnen Zaanstad. Aangezien de ZEK vooralsnog binnen  
Zaanstad de ENIGE opwekker is van groene energie is het lo-
gisch dat wij hierbij betrokken worden.
Met de leden die aanwezig waren op de ALV is over deelname 
aan dit platform een discussie gevoerd. Onder meer werd naar 
voren gebracht dat dit voor de ZEK een keuze betekent: de ZEK 
moet zich professionaliseren in de richting van dit project of de 
ZEK laat het initiatief zich ontwikkelen waarbij ze wordt inge-
kapseld. De vraag is hoeveel ruimte de ZEK krijgt om zich te 
ontwikkelen.  
De doelstelling van de ZEK is breed. ZEK heeft een voorbeeld-
functie, produceert duurzame stroom en zorgt voor voorlichting 
en informatie. Dit laatste kan in ieder geval worden voortgezet.
Er is afgesproken dat we het project kritisch blijven volgen en 
meepraten om uiteindelijk en goede beslissing te kunnen nemen. 
Als er volgende stappen worden gezet met het project zal het 
bestuur de leden/donateurs nogmaals uitnodigen voor een ALV.

grootouders terug op het plein in den Haag

Nu het zomerreces voorbij is, staan ze er weer: de Grootouders 
voor het Klimaat zijn elke eerste en derde donderdag van de 
maand present op het Plein. Op 7 september kwam demissionair 
minister Henk Kamp even een praatje maken. Een bekende van 
de Grootouders natuurlijk, hij nam het Manifest al eerder in ont-
vangst. Zolang de formatie voortduurt, staan de Grootouders op 
het Plein om te pleiten voor een leefbare wereld voor hun klein-
kinderen. Voorlopig staat Rutte III nog niet op het bordes, dus 
21 september komen de Grootouders weer bijeen. Wilt u zich 
ook aansluiten?  
Teken het manifest op grootoudersvoorhetklimaat.nl en kom er-
bij.
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Door internationale afspraken is de uitstoot van bijna alle 
ozonafbrekende stoffen vrijwel uitgebannen. Hiermee is 
voorkomen dat de ozonlaag over de hele wereld steeds dunner 
wordt. Op Wereld Ozondag, zaterdag 16 september, was het 
dertig jaar geleden dat het Montreal Protocol werd getekend om 
de ozonlaag te beschermen.

De eerste tekenen van herstel van de ozonlaag worden 
voorzichtig zichtbaar. De verwachting is dat rond het midden 
van deze eeuw de ozonlaag grotendeels hersteld is. Het ozongat 
op de Zuidpool is dan naar verwachting een stuk minder 
uitgestrekt en veel minder diep.

opwarming aarde
De opwarming van de aarde heeft invloed op het herstel van 
de ozonlaag. Volgens een aantal scenario’s van toekomstige 
klimaatverandering kan dit ertoe leiden dat in de tropen de 
ozonlaag in de tweede helft van deze eeuw opnieuw dunner 
wordt. De voornaamste reden is dat klimaatverandering 
behalve aan de grond ook hoog in de atmosfeer tot sterke 
temperatuurveranderingen leidt. Hierdoor zouden grootschalige 
windpatronen kunnen veranderen. De van nature al hoge 
zonkracht in de tropen zou in dit geval nog hoger kunnen 
worden. Mede hierom blijft het KNMI in de gaten houden hoe 
de ozonlaag zich deze eeuw verder ontwikkelt. Het KNMI 
werkt hiervoor nauw samen met de Meteorologische Dienst 
in Suriname. In Paramaribo bevindt zich een van de weinige 
meetstations voor de ozonlaag in de tropen. Zo wordt vlakbij de 
evenaar wekelijks met een weerballon de ozonlaag gemeten.

11

oZonLaag Begint ZiCH te HersteLLen

KnMi



Zonkracht
Zonder de internationale maatregelen van de afgelopen dertig 
jaar zou de zonkracht, de maat voor de schadelijke UV straling 
van de zon, in Nederland in 2017 gemiddeld tot een vol punt 
hoger zijn geweest dan in de jaren tachtig. Blootstelling van 
de huid aan UV straling is de voornaamste oorzaak van het 
ontstaan van huidkanker, vooral door onverstandig zongedrag. 
Vanaf zonkracht 7 waarschuwt het KNMI daarom voor een hoge 
impact. Door het succes van het Montreal Protocol komt dat 
hier nu gemiddeld minder dan 10 keer per jaar voor.  
In de tropen ligt de zonkracht gewoonlijk rond de 12.

Montreal protocol
Het Montreal Protocol is opgesteld om de productie en het 
gebruik van ozonafbrekende stoffen zoveel mogelijk uit 
te faseren en daardoor de ozonlaag te beschermen. Het 
internationale verdrag werd ondertekend op 16 september 
1987. Om de gemaakte afspraken kracht bij te zetten wordt 
sinds 1994 op Wereld Ozondag wereldwijd aandacht gevraagd 
voor het behoud van de ozonlaag.

saLderingsregeLing

De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt 
verlengd tot 2023. Dat maakte minister Kamp bekend in de 
Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling 
wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.
Consumenten die nu overwegen zonnepanelen aan te schaffen 
kunnen tot 2023  blijven rekenen op de salderingsregeling. Voor 
kleinverbruikers betekent dat ook voor de afgenomen stroom, 
zover het verrekend worden met de geleverde stroom, de 
volgende kosten niet in rekening worden gebracht:
leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en 
btw.
Meer dan 80% van het in Nederland opgestelde vermogen 
aan zonne-energie-installaties maakt gebruik van de 
salderingsregeling. Door onduidelijkheid over de regeling 
na 2020 daalde de groei van zonnestroominstallaties bij 
consumenten het afgelopen jaar, ondanks de dalende prijzen 
voor zonnepanelen.
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In Veendam moet een zonnecellen- en zonnepanelenfabriek verrijzen van 
Innolane. Het Dagblad van het Noorden meldt dat er in de fabriek jaar-
lijks 530.000 glas-glaszonnepanelen geproduceerd moeten worden en 
er werk gecreëerd gaat worden voor 650 mensen. Ook de zonnecellen 
zouden in de fabriek gemaakt moeten worden. De financiering komt 
van Europese banken en investeerders en moet nog dit kwartaal afge-
rond worden.  
Begin augustus werd bekend dat een ander Nederlands bedrijf, Ener-
gyra, in het voorjaar van 2018 start met het produceren van zonnepa-
nelen in Zaandam. Met het binnenhalen van 20 miljoen euro financie-
ring is de productiestart van dit bedrijf verzekerd.

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is een app te maken  
met een (real time) overzicht van de energieopbrengsten van alle pro-
jecten van de ZEK.

voor u gelezen

13 Een Duits energiebedrijf heeft plannen aangekondigd om een   
ongebruikte zoutmijn in de grootste batterij ter wereld om te 
zetten. Als het werkt, zal Ewe Gasspeicher een 700MWh batterij 
creëren - genoeg elektriciteitsopslag om 75.000 huizen per dag 
te bedienen.
Het project “Brine4power”, ontwikkeld in samenwerking met 
de Universiteit van Jena in Midden-Duitsland, maakt gebruik 
van het “redox flow” -principe om energie op te slaan en te 
genereren.
Het door Ewe en haar medewerkers ontwikkelde systeem 
gebruikt zout water en kunststof, in plaats van de combinatie 
van zware metalen en zwavelzuur die de traditionele redox 
batterij vormen. Ewe zegt dat de uitvinding een “groene 
megabatterij voor groene energie” is.

Het bedrijf beschikt al over twee gasopslaggrotten met een 
volume van meer dan 100.000 kubieke meter in Noord-Duitsland 
die gebruikt kan worden voor een redox-batterij. De faciliteit 
in Jemgum, nabij Emden aan de grens tussen Duitsland en 
Nederland, is bestemd voor de eerste batterij.

Zodra de batterijen in bedrijf zijn, wordt de stabiliteit van het 
Duitse stroomnet verhoogd, waardoor een hoger percentage aan  
variabele stroomopwekkers kan worden geaccepteerd.

Mega-aCCU in ZoUtMiJn




