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Nieuwsbrief 10 april 2022.
Beste leden,
Allereerst wil ik deze nieuwsbrief beginnen om stil te staan bij de ontwikkelingen in de
wereld , een wereld waar zo het lijkt, niets meer zeker is. Een oorlog die op vele gebieden
zijn sporen nalaat. Onvoorstelbaar menselijk leed veroorzaakt, waarvan ik niet gedacht
had dat ooit nog mee te maken.
Het is duidelijk dat dit veel effect heeft, ook op het gebied waar wij als Nunspeet Energie
voor staan. Klimaatverandering haalt momenteel niet meer de voorpagina’s maar de
urgentie van het nemen van maatregelen hiertegen, is zeker mede door de exorbitante
energietarieven, groter dan ooit. En er zullen weinig mensen zijn die deze hogere tarieven
niet direct voelen.
Maar er zijn ook mogelijkheden om hier iets aan te doen. Verder in deze nieuwsbrief vindt
u er meer over.
Ik hoop dat u er enige inspiratie uit put.
Piet de Zwarte

Het PostCodeRoos Project Veldhuizen
Ons postcoderoos project op het dak van Veldhuizen Energie is na een mager zon jaar
2021 in 2022 voortvarend van start gegaan. Januari was weliswaar een dieptepunt wat
betreft de januari maanden maar februari was prima en maart was uitzonderlijk zonnig met
een top opbrengst. Het eerste kwartaal 2022 was qua opbrengst 18% hoger dan het
slechte jaar 2021 maar ook 9% hoger dan het reguliere jaar 2019. Een goed vooruitzicht
dus voor 2022!
Gert Drost heeft dit overzicht verzorgd.

Tips om energie te besparen.
In deze woelige energietijden helpen alle kleine beetjes. Doe er uw voordeel mee.
1. Sluit deuren en gebruik eventueel een deurdranger
2. Douch niet langer dan 5 minuten.
3. Verwarm minder kamers in huis
4. Zet de thermostaat stapsgewijs een graadje lager.
5. Zet apparaten uit en niet op stand by
6. Hang de was buiten te drogen.
7. Plaats een waterbesparende douchekop.
8. Plaatst tochtstrips.
9. Plaats folie achter je radiatoren en ontlucht deze regelmatig

10. Houd radiatoren vrij en gebruik een radiatorventilator.
11. Was op 40 graden.
12. Zet de vaatwasser op ECO stand en zet heem alleen aan als hij vol is.
13. Gebruik LED lampen.
14. Ontdooi regelmatig je vriezer en zet hem op max -18 graden.
15. Zorg voor voldoende frisse lucht.
16. Kies de juiste kook pit en kook met de deksel op de pan.
17. Gebruik de waterkoker efficiënt.
18. Stel je CV ketel af op 50 graden.

Energiecontracten
Loopt uw energiecontract af? Oriënteer u op allerlei mogelijkheden. GASLICHT.COM geeft
erg veel informatie.

Energiecontract met dynamische tarieven: wat houdt dat in?

Wij houden onze voorjaar algemene ledenvergadering op 21 april a.s. in de avond. Wij
willen een aantal belangrijke besluiten nemen en ook een interessante lezing/gesprek
houden.
Wilt u 21 april reserveren voor de Algemene Ledenvergadering van Nunspeet Energie. U
ontvangt nog een aparte uitnodiging.

Stand van zaken Project Lage Bijssel

Een projectgroep is druk aan het werk om de benodigde zaken voor te bereiden.
Te denken valt hierbij aan het aanvragen van een provinciale subsidie. Daarnaast is de
landelijke SCE subsidie aangevraagd en toegekend. Verder is het informatiememorandum
gemaakt en te zien op onze website Nunspeetenergie.nl . De participatieovereenkomst,
de erfpachtovereenkomst, overeenkomst inzake plaatsing van de panelen, overleg met de
beoogd installateur, overleg met Liander en het overleg met de dakeigenaar , zijn in de
afrondende fase.
Zo proberen we tot een aantrekkelijke business case te komen. Inmiddels hebben 52
personen/bedrijven zich voorlopig ingeschreven en dat betekent dat we ongeveer op
driekwart van het benodigde aantal deelnemers zitten. De doelstelling (en ook voorwaarde
van de SCE subsidie) is om te komen tot minimaal ca. 75 deelnemers. Nieuwe
voorinschrijvers zijn dus nog van harte welkom. Bij de huidige voorinschrijvers varieert het
aantal gewenste participaties van 1 tot 100!
Om de toegekende SCE subsidie te ontvangen is het noodzakelijk dat we voor 1 mei 2022
de 75 deelnemers hebben kunnen inschrijven. Daar zitten we nu nog niet aan en dus is
ons verzoek " Wilt u het project Lage Bijssel ook in uw omgeving onder de
aandacht brengen?
Als we per 1 mei voldoende aanmeldingen hebben, dan hopen we in september/oktober
2022 tot realisering over te kunnen gaan. De vertraging in het project, die wordt veroorzaakt
door het onderzoek van Tennet naar netcongestie, hopen we samen met Liander op te
kunnen lossen.

Mocht U, als lid, zich nog niet hebben ingeschreven voor dit mooie project. doe
dat dan nu via onderstaande knop

Ik doe mee

Project Zonneweide aan de Bovenweg in Nunspeet
De gemeente Nunspeet heeft de mogelijkheid voor een zonneweide -pilot mogelijk
gemaakt en heeft daar partijen voor uitgezocht. De Solar Provide Group (SPG) heeft daar
positief op gereageerd en is bezig met de planontwikkeling.
Al eerder hebben wij bij het vastellen van het gemeentebeleid aangedrongen dat er in deze
projecten op z'n minst sprake zal zijn van 50% lokaal eigenaarschap. S.P.G. is daarom met
ons ins gesprek gekomen om samen te bekijken hoe dat geregeld kan worden. Deze
gesprekken zijn nog in verkennende fase. Wij houden u op de hoogte,
tijdens de ALV zullen we er meer over vertellen.
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