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We kijken terug op een zonnige zomer! Daardoor hebben onze
zonnecentrales veel groene lokale zonnestroom kunnen
opwekken. Dat geeft ons als bestuur en vrijwilligers van de
coöperatie natuurlijk extra veel energie om door te gaan om
zoveel mogelijk projecten voor groene lokale energie te
realiseren.
Zie jij ook kansen? Laat het ons weten! Samen kunnen we het
gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
Via de pagina: hier wordt ValleiStroom opgewekt, kun je per
zonnecentrale de statistieken bekijken. Dat is altijd informatief
maar na deze zonnige zomer wel extra leuk!

Op het dak van een werkhal aan de Hogesteeg in
Achterberg (Rhenen) realiseren we dit najaar een klein
postcoderoosproject met 106 zonnepanelen. Met de
eigenaren Wout en Joke ter Haar is afgesproken dat we
het dak vijftien jaar lang kunnen gebruiken om
ValleiStroom op te wekken. In ruil daarvoor gaan
wij tien zonnepanelen op hun huis leggen.
We zijn blij dat dit eerste project van ons in de gemeente
Rhenen zo snel van de grond is gekomen. Er zijn
deelnemers uit Rhenen, Wageningen, Veenendaal en
Bennekom. En natuurlijk Wout en Joke die kunnen
genieten van hun tien zonnepanelen! Een mooi
voorbeeld hoe we als regionale energiecoöperatie over
gemeentegrenzen en zelfs over provinciegrenzen heen
kunnen werken.
Samen met de gemeente Ede onderzoeken we sinds de
zomer van 2017 of ons plan voor circa 5000
zonnepanelen op de geluidswal langs de A12
werkelijkheid kan worden. Na de positieve uitslag van het
grondonderzoek plaatste onze voorzitter Elmar Theune
samen met de wethouder van de gemeente Ede in maart
van dit jaar al symbolisch het eerste paneel op de wal.
Helaas zorgt de Japanse Duizendknoop die op de
geluidswal groeit toch voor onverwachte vertraging van
het project. Inmiddels is de bestrijding gelukkig gestart.
Omdat op één strook van de geluidswal geen Japanse
Duizendknoop groeit, bekijken we nu samen met de
gemeente Ede of het mogelijk is om alvast te beginnen
met een deel van de zonnecentrale. Want je begrijpt dat
we alles op alles zetten om dit mooie project te
realiseren.

Verandering
salderingsregeling

Zonnecentrale
Hogesteeg Achterberg

De deelnemers van dit project maken het met
de dakeigenaar mogelijk dat hier binnenkort
ValleiStroom opgewekt wordt.

Zonnewal Ede A12

De Japanse Duizendknoop op de geluidswal
zorgt helaas voor vertraging.

Vlak voor de zomer stuurde minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) een brief
naar de Tweede Kamer over de regelingen voor

de teruglevering van energie door particulieren
en voor postcoderoosprojecten.

2020 of toch een jaar
later?
Tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie heeft
minister Wiebes onlangs aangegeven dat afschaffing per
2020 waarschijnlijk niet haalbaar is. Het invoeren van de
terugleveringsubsidie heeft toch meer tijd nodig dan
men verwachtte. De minister gaf aan dat hij in gesprek
gaat met het kabinet om de salderingsregeling met 1 jaar
te verlengen.

De salderingsregeling, waarbij particulieren de
in de zomer opgewekte stroom mogen
verrekenen met de in de winter gebruikte
stroom wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats
komt een terugleververgoeding, waarbij het
uitgangspunt is dat de panelen in ongeveer 7
jaar worden terugverdiend. Dezelfde of net zo'n
vergoeding zal gaan gelden voor
postcoderoosprojecten. Vanuit de gezamenlijke
energiecoöperaties is aangedrongen op een
fluwelen overgang voor bestaande projecten om
te zorgen dat projecten niet omvallen.
Hier lees je de brief die de minister in juni naar
de kamer stuurde.
Op de website van Natuur en Milieu vind je
meer informatie over wat deze regeling
betekent.

Dit jaar is de tiende editie van de dag van de
Duurzaamheid. Speciaal voor deze jubileumeditie
trekken grote bedrijven en winkelketens samen op
om duurzamere artikelen in het zonnetje te zetten.
Op de website vind je meer informatie, ook over
activiteiten bij jou in de buurt en mogelijkheden om
zelf mee te doen.

Dag van de
Duurzaamheid
10 oktober 2018

Voucher voor ValleiEnergie
Op uitnodiging van Oost NL waren onze voorzitter
Elmar Theune en Herman Postma bij de feestelijke
opening van het Drijvend Zonnepark Lingewaard in
Bemmel. Dit prachtige initiatief van coöperatie
Lingewaard Energie ontving subsidie van Oost NL.
Na een lange periode van voorbereiding en
ontwikkeling zijn er 6150 panelen geplaatst op
kunststof drijflichamen in een groot waterbassin dat
gebruikt wordt door diverse tuinbouwbedrijven in
de omgeving.

Kennisbank van de Vereniging
Energie Coöperaties

Tijdens deze bijeenkomst ontving ValleiEnergie uit
handen van gedeputeerde Peter Drenth een
symbolische voucher van tienduizend euro voor de
ontwikkeling van de Zonnewal A12. De vouchers
vormen een onderdeel van het
ondersteuningsprogramma De Groeiversneller dat
door Oost NL wordt uitgevoerd in opdracht van
provincie Gelderland. Kansrijke initiatieven die een
bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot
van CO2 kunnen in aanmerking komen.
De Vereniging Energie Coöperaties vertegenwoordigt
30 van de ruim 50 Gelderse energie coöperaties.
Door kennis te delen willen de coöperaties
(waaronder ValleiEnergie) versnelling bereiken in de
transitie naar duurzame energie. Wil je meer lezen

over initiatieven in Gelderland? Kijk dan op de
website: www.vecg.nl/kennisdeling

In het tweeluik ’Van gas los” van Radar Extra leggen
wetenschappers uit waarom het niet vijf voor twaalf
is maar vijf over twaalf. Daarnaast ook aandacht
voor mensen die niet wachten op overheidsbeleid
en de perfecte omstandigheden, maar zelf nu hun
woning verduurzamen en de gaskraan dichtdraaien.

Meer informatie en inspiratie

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van
infraroodverwarming en elektrische
vloerverwarming? Kijk dan eens op dit blog

Korting voor leden
Bij Masters in Solar krijgen particulieren die lid of klant zijn van ValleiEnergie € 300 korting op installatie van
zonnepanelen via www.mastersinsolar.nl
Leden van ValleiEnergie krijgen 10% korting op zonnepanelen via www.nieuwkerkconsultancy.nl Dit aanbod
geldt alleen voor particulieren.
Solention uit Bennekom geeft aan particulieren die lid zijn van ValleiEnergie per installatie 1 zonnepaneel
gratis.
En als je als lid van ValleiEnergie mee wilt wandelen met filosofische wandelingen in Wageningen, krijg je
korting als je iemand meeneemt. Je betaalt dan samen 21 euro in plaats van 28
euro. www.filosofischewandelingen.nl
We bevelen ook onze partners aan: voor boodschappen uit de buurt Eetvallei (gemeente Ede, Veenendaal,
Wageningen, Rhenen, Achterberg). En probeer ook eens de elektrische deelauto van MyWheels
(Wageningen).

ValleiEnergie heeft tot 1 januari 2019 een startsubsidie ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidie wordt gebruikt voor het professionaliseren van onze administratie en
klantenwerving. Meer info: http://www.op-oost.eu/.
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