Nieuws en tips van Coöperatie ValleiEnergie

De panelen van Zonnecentrale Hogesteeg in
Achterberg (Rhenen) zijn inmiddels geïnstalleerd.
Binnenkort wordt hier dankzij de dakeigenaar en de
deelnemers lokale ValleiStroom opgewekt. Dit is een
eerste minipostcoderoos. Er zijn maar 9 deelnemers
die dit project samen mogelijk maken. Het mooie is
dat ze uit verschillende gemeentes komen: Rhenen,
Veenendaal, Bennekom en Wageningen. Een mooi
voorbeeld van de regionale aanpak van
ValleiEnergie.
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Zonnecentrale Hogesteeg
levert binnenkort Valleistroom

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, er
zijn nog 9 panelen beschikbaar. Op de website vind
je voor welke postcodes in Rhenen, Veenendaal,
Bennekom en Wageningen meedoen aantrekkelijk
is.
Nog enkele panelen beschikbaar

Algemene Ledenvergadering op
28 november

Tijdens de ledenvergadering in november, kijken we
vooruit naar 2019. Wat betekent de uitvoering van
het Energieakkoord bijvoorbeeld voor ValleiEnergie?
Ben je nog geen lid van ValleiEnergie? Aanmelden
kan via onze website. Voor 30 euro per jaar beslis je
mee over groene en lokale energie, steun je onze
initiatieven en profiteer je van kortingen zoals je
hieronder ziet staan. We ontmoeten je graag!

250 MWh opgewekt!

Drie zonnecentrales zijn dit jaar samen de grens van
250MWh al voorbij. Dat is te danken aan de zonnige
maanden die achter ons liggen. Als we uitgaan van
een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh per
huishouden (bron MilieuCentraal) dan hebben onze
zonnecentrales RietZon, EnergieKazerne en
Collagezon in de afgelopen 10 maanden voor 83
huishoudens de stroom opgewekt die zij dit hele jaar
gaan verbruiken. Dat is mooi! Maar er is dus meer
nodig! Binnenkort meer informatie over een nieuw
project: het dak van de gymzaal aan de Wulplaan,
omgeving postcode 6713 in Ede.
Neem eens een kijkje op de pagina op
onze website waar je de opbrengsten van de
zonnecentrales vindt.

Duurzame huizenroute:
meedoen of binnenkijken
Al ervaring opgedaan met het verduurzamen van
je huis? En wil je anderen op weg helpen met
jouw kennis en ervaring? Doe dan mee met de
Nationale Duurzame Huizenroute op zaterdag 3
of 10 november. Stel je huis een paar uur of
langer open voor belangstellenden. Je hoort altijd
vooraf wie er komen. Lees er meer over op
duurzamehuizenroute.nl
Verkiezing duurzaamste huis
Woningen die meedoen dingen ook mee naar de
titel 'meest duurzame huis van Nederland'. Een
jury beoordeelt alle woningen op
energiezuinigheid en duurzaam materiaalgebruik.
De website Energieopwek.nl geeft sinds kort een
completer beeld van de productie van duurzame
energie in Nederland. De site laat nu meerdere
bronnen zien die hieraan een bijdrage leveren.
Energieopwek.nl is een site van het
Energieakkoord. Het is een samenwerking tussen
de Borgingscommisie van het Energieakkoord,
Gasunie, Netbeheer Nederland, Tennet, en
EnTranCe.

Binnenkijken? Noteer de datum
Wil je graag eens binnenkijken in een duurzaam
huis? Op duurzamehuizenroute.nl zie je bij welke
huizen je welkom bent.

Hoeveel duurzame energie in
Nederland?

Jongeren over het
Klimaatakkoord
Jonge professionals van de Klimaat en Energie
Koepel deden aanbevelingen als commentaar op
de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De SER
vroeg de jongeren om een advies. In hun advies
geven jonge professionals uit diverse sectoren
hun kritische visie op het beter inrichten van het
Klimaatakkoord.
Kort samengevat stellen de jongeren dat er meer
CO2 bespaard moet worden om de doelstelling
van 49 procent reductie in 2030 te halen.
Daarnaast formuleerden de jongeren duidelijke
aandachtspunten om de tweede fase van de
onderhandelingen scherper richting te geven:




Duidelijkheid vanuit de overheid wie wat
betaalt.
Meer oog voor het tekort aan
beschikbare vakmensen, doorrekenen in
het financiële plaatje.

Zes teams van KEK hebben ook per sector (vijf
sectortafels en de werkgroep Arbeidsmarkt & Scholing)
inhoudelijke adviezen uitgebracht. Ook deze adviezen
voor mogelijke verbetering van de tweede fase in de
onderhandelingen zijn terug te vinden in het advies van
KEK aan de SER.
Op 5 oktober heeft Minister Wiebes de
kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een
Klimaatakkoord naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit
voorstel vormt de basis voor de gesprekken in het
Klimaatberaad waar sectortafels in beeld moeten
brengen welke aanvullende maatregelen nog mogelijk
zijn. Het gaat in de brief over kosteneffectiviteit en
betaalbaarheid, over de noodzaak om betrokkenheid en
draagvlak te borgen en over de richtingen die het
kabinet aan de sectortafels geeft en over het



Betere coördinatie en communicatie
over de Regionale energiestrategie
(RES).

"De Energietransitie dat zijn wij"

vervolgproces om tot een Klimaatakkoord te komen.
Voor wie de hele brief wil lezen een link naar de website
van de Rijksoverheid.

Energie Samen is de brancheorganisatie voor
duurzame energie-initiatieven van burgers.
Er zijn inmiddels zo’n 400 burgerinitiatieven voor
duurzame energie in Nederland (daar is ValleiEnergie er
een van), waarvan een groot deel aangesloten is bij
Energie Samen. Opgeteld zijn er al zo’n 160.000
leden aangesloten.
Het toekomstbeeld? Dat coöperatieve
energiebewegingen in 2025 een niet weg te denken
factor is in het nationale en lokale energiesysteem.
Meer lezen? Kijk op Energie Samen

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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