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Nieuwsbrief 20 

        Zuidhorn, 1 augustus 2022 

Beste leden en donateurs, 

Hierbij weer een update van de ontwikkelingen binnen onze Coöperatie. 

 

ALV juni 2022 

In de Algemene ledenvergadering van 21 juni 2022 is besloten dat Reint Brondijk nog vier jaar 

aanblijft als voorzitter van de Coöperatie Zevenster Zonnestroom. Een van de leden gaf aan dat er 

veel kennis en ervaring is in het huidige bestuur. Dit maakt de coöperatie kwetsbaar als er iemand 

onverhoopt uitvalt. Om dit te borgen voor de toekomst roepen wij de leden (uit alle projecten) op om 

als extra betrokken lid naar de bestuursvergaderingen te komen. Indien u zich aanmeldt bij de 

secretaris Carien Denissen (via de mail) ontvangt u een uitnodiging voor een van onze 

bestuursvergaderingen.  

Verder is afgesproken dat de bestuursleden een profielschets van hun functie maken (noodzakelijke 

kennis) en hun bestuurstaken op papier zetten. 

 

Project 4 en 5 

Projecten 4 en 5 zijn beiden door de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking) 

aanvraag gekomen (van RVO). De overheid wil met de regeling stimuleren dat men samen 

duurzame energie opwekt. Theoretisch zal het rendement bij beide projecten 7,5% zijn. De RVO 

subsidie is een basisgarantie (minimum garantieprijs) en moet ervoor zorgen dat er samen met de 

opbrengst van de opgewekte zonne-energie een rendabel project ontstaat. Wij hebben bij 

RoosenRoose (plaatselijk bedrijf) een geschikte offerte ontvangen en deze gaat het werk dan ook 

uitvoeren.  

 

Project 4 ‘Osseweide’ komt met 210 certificaten bij familie Kingma aan de Friesestraatweg te 

Aduard, maar moet wachten op een nieuwe kabel aan de Spanjaardsdijk Zuid in Aduard alvorens 

aansluiting door Enexis mogelijk is. Enexis heeft nog geen datum genoemd. Dit is erg jammer. Bij 

RVO is uitstel aangevraagd, omdat het half jaar na het verlenen van de toestemming is verlopen en 

er nog geen zonnepanelen zijn gelegd en aangesloten. 

In dit project zijn nog ca. 100 zonnecertificaten van € 325,- te koop. Wij willen u vragen reclame te 

maken onder vrienden, kennissen en buren om mee te doen aan dit project (regio Zuidhorn-Aduard-

Groningen Zuid i.v.m. de postcoderoos). 



 

In Project 5 ‘Ridder’ zouden oorspronkelijk  202 panelen x 410 Wp worden geplaatst op de loods 

van  familie Ridder aan de Industrieweg te Noordhorn. In samenspraak met het bestuur en de 

dakeigenaar hebben we een mutatie toegepast; er komen nu 184 panelen x 455 Wp. Voor het 

aantal uitgegeven certificaten in de Postcoderoos maakt dit geen verschil, omdat we op ongeveer 

dezelfde begrote opbrengst uitkomen.  De aanleg door RoosenRoose is vorige week gestart en 

afgerond. Komt u gerust eens kijken. In dit project zijn alle zonnecertificaten verkocht. In september 

zal het project door Enexis worden aangesloten op het stroomnetwerk. De stroom wordt 

vermoedelijk weer geleverd aan Greenchoice (net als in onze andere projecten), maar daarover zijn 

we nog in onderhandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 1, 2 en 3 

Via de inlogcode is de stroomproductie in je eigen project te volgen op de monitoring site van 

SolarEdge. Hier staan alle drie de projecten: 

1 HUBO Noordhorn (2020, project 3) 

2 Zevenster Zonnestroom (2016, project 1) 

3 Zevenster Zuidhorn (2018, project 2). 

Log in op de site www.monitoring.solaredge.com 

De gebruikersnaam: info@zevensterzonnestroom.nl 

Het wachtwoord: 7Ster:15-112020 

 

De leden van project 2 hebben afgelopen week de ledenverklaring van productiejaar 1-4-2021 tot 1-

4-2022 ontvangen. Hierin staat het geldbedrag zij kunnen terugverwachten van de energiebelasting 

op hun stroomverbruik van het afgelopen jaar. We gaan ervan uit dat Greenchoice dit binnen 

afzienbare tijd uitbetaalt. Leden die bij EnergieVanOns zijn aangesloten moeten hun jaarrekening in 

de gaten houden, hierop staat de teruggave vermeld (o.v.v. postcoderoosregeling en bijbehorende 

data). Mogelijk wordt een deel past terugbetaald op de volgende jaarrekening. Indien u er niet uit 

komt kunt u contact met de secretaris opnemen. 

 

De leden van project 1 ontvangen de ledenverklaring na de zomerperiode. Deze loopt vanaf 1-7-

2021 tot 1-7-2022. Onze accountant Bert Jan Oosting maakt deze na de zomervakantie in orde. 

Indien u bij EnergieVanOns of een andere energieleverancier bent aangesloten kan het zijn dat u al 

http://www.monitoring.solaredge.com/


wel energiebelasting op uw stroomverbruik terug ontvangt op uw jaarrekening. De leden van project 

3 ontvangen de ledenverklaring in de winter. Deze loopt vanaf 1-11-2021 tot 1-11-2022. 

 

Tot slot, de opbrengsten van de drie projecten liggen in het eerste halfjaar van 2022 iets hoger dan 

in de vergelijkbare periode van 2021. 

 

Met een zonnige groet, 

Het bestuur CZZ, 

Reint Brondijk 

Carien Denissen 

Margriet Dijk 

Klaas Jansen 

 


