Nieuwsbrief januari 2022
Beste leden,
In 2021 is er rondom energie veel gebeurd. De energietarieven zijn ontploft. En van het
woord energiearmoede had nog nooit iemand gehoord. Wat betekent dit voor de toekomst?
Het is allemaal heel onzeker, als je de geluiden zo hoort. Je mag blij zijn dat je een meerjarig
contract hebt afgesloten bij Greenchoice. Want als je nu moet overstappen schieten de
prijzen door het plafond. Wie had ooit gedacht meer dan € 2,= te betalen voor een kuub gas.
Eén ding weten we zeker, ook in 2022 gaat er veel gebeuren. Dit jaar staat vooral in het
teken staan van het opzetten van een Wijkuitvoeringsplan voor Oranjedorp en voor NieuwDordrecht. Hierover en over andere relevante onderwerpen lees je meer in deze
nieuwsbrief.

Ons zonnepark
We hebben er inmiddels weer een vol jaar opzitten. Het was een goed productiejaar. Het
zonnepark heeft in totaal 445.000 kWh geproduceerd. Die stroom is verkocht aan
Greenchoice. De opbrengst daarvan is € 22.500,=. Een deel van de opbrengst is nodig om het
park te onderhouden, de verzekering te betalen, etc. De winst die er dan overblijft, dit jaar
geschat op € 9.000,=, wordt gereserveerd voor nieuwe projecten voor onze leden.
We hebben met ons zonnepark 445.000 kWh stroom geproduceerd. Elke kWh levert in 2021
€ 0,109 belastingsvoordeel op voor onze leden. Dat betekent dat we voor onze leden €
48.000,= belastingsvoordeel hebben ‘verdiend’. Die wordt door Greenchoice, op basis van
jouw verbruik, uitbetaald.

Energiebelasting terug
Gekeken naar het aantal leden dat we hebben, hun gemiddeld verbruik en de opbrengst van
ons zonnepark denken we dat iedereen weer over 100% van zijn stroomverbruik de
energiebelasting terugkrijgt. Hierover ontvang je waarschijnlijk in april opnieuw bericht van
Greenchoice. Zij regelt de teruggave van de belasting. Afhankelijk van het verbruik kan dat
zo maar een extraatje zijn van honderden euro’s. Mooi meegenomen. Zonder dat je er ook
maar iets voor hebt hoeven doen, zomaar op jouw bankrekening. Omdat je lid bent van de
coöperatie.

Energiebelasting in 2022
Op 1 januari 2022 zijn de tarieven van de energiebelasting verlaagd. Op die manier wil de
regering de kosten van energie iets verlagen. Deze maatregel heeft ook consequenties voor
leden van de energiecoöperatie. We zetten het hieronder voor jou op een rij.
De tarieven voor gas en stroom bestaan uit 2 delen; de marktprijs en de energiebelasting. De
marktprijs is flink gestegen. We zijn hierdoor veel meer geld kwijt aan energie. Naast de
energiebelasting had iedereen een vaste belastingteruggave.
Wat is er veranderd:
•
•
•

De vaste belastingteruggave gaat van € 560,= naar € 825,=. Dat is een voordeel van €
265,=. Hierbij maakt het dus niet uit hoeveel stroom of gas je verbruikt.
Het belastingtarief op elektriciteit gaan met 6,9 cent per kWh omlaag, inclusief BTW.
Energiebelasting op gas is verhoogd met 2 cent per kuub.

Alle leden van de coöperatie die stroom afnemen van Greenchoice krijgen één keer per jaar
hun energiebelasting terug. Per kWh is dat dus dit jaar verlaagd naar 6,9 cent per kWh,
inclusief BTW. Of dit een tijdelijke of permanente maatregel is weten we niet.
Als je weinig stroom verbruikt wordt die verlaging gecompenseerd door het extra
belastingvoordeel dat iedereen krijgt, namelijk € 256,=. Degene die meer stroom verbruiken
zullen dus minder energiebelasting ontvangen.

Wijkuitvoeringsplan Oranjedorp & wijkuitvoeringsplan Nieuw-Dordrecht
Eind januari is de transitievisie warmte door de gemeente Emmen vastgesteld. Daarin staat
hoe de gemeente Emmen tot 2050 gaat werken aan het energieneutraal worden. Dat is een
flinke opgave. Een eerste stap is dat de gemeente Emmen voor elk dorp en elke wijk een
wijkuitvoeringsplan gaat maken. Daarin staat hoe die transitie op dorpsniveau gebeurt.
Omdat het over ons dorp en onze energievoorziening gaat, heeft de Energiecoöperatie er
voor gepleit om vooral de mening van bewoners hierbij te betrekken. We willen niet dat de
gemeente Emmen gaat bepalen hoe onze energie er in 2050 uitziet. Daar hebben we zelf
een mening over. Wordt het een collectieve oplossing? Wordt het vooral zon, meer wind of
misschien toch aardwarmte? Wat is er zoal mogelijk in onze dorpen?
Daarom zijn wij, Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht, genoemd als één van de eerste dorpen
waarmee gestart wordt met een wijkuitvoeringsplan. Dit gaat alle bewoners aan. We
trekken dan samen op met de EOP’s en bewoners van beide dorpen.
In het voorjaar wordt een bijeenkomst voor alle bewoners van het dorp gehouden waarin
uitgelegd wordt wat een wijkuitvoeringsplan inhoudt en hoe we daar samen aan kunnen
werken.
De energietransitie is een ingewikkeld onderwerp en vraagt veel tijd. Gelukkig hebben we
die tijd nog. Maar, we willen niet op onze handen zitten waardoor er misschien voor ons en
over ons beslist wordt. We nodigen jullie dan ook uit om zeker de komende jaren actief met
ons mee te denken en doen.

Ingelaste Algemene Ledenvergadering
Omdat de energiecoöperatie van plan was om een lening aan te gaan en een investering te
doen voor een ‘zon-op-dak’-project hebben we eind 2021 een algemene ledenvergadering
ingelast.
Tijdens die vergadering zijn de aanwezig leden geïnformeerd over de plannen, de risico’s en
de mogelijke opbrengst van die extra zonnepanelen. De aanwezige leden hebben het
bestuur hiervoor een akkoord gegeven. De ontwikkeling en aanvraag van subsidie en lening
kan hierdoor verder.
Onze excuses voor de korte tijd die jullie hadden om je aan te melden hiervoor.

Algemene Ledenvergadering
Volgens onze statuten moeten we elk jaar een algemene ledenvergadering houden.
Vanwege corona was dat niet mogelijk om elkaar echt te zien. We hebben ervoor gekozen
om niet een uitgebreide online ledenvergadering te houden.
Zoals het nu lijkt versoepelen de maatregelen binnenkort weer. Dat betekent dat we op in
maart een algemene ledenvergadering houden. De datum, locatie en het tijdstip wordt nog
tevoren bekend gemaakt.

Energiearmoede
In Oranjedorp/Nieuw-Dordrecht is er bij zo’n 10% van de huishoudens sprake van
energiearmoede. In Nederland gaat het om ruim een half miljoen huishoudens. In Zuid Oost
Drenthe is de energiearmoede het grootst. Huishoudens met lage inkomens kunnen gebruik
maken van een regeling ‘eenmalig compensatie lage inkomens’. Deze komt nog bovenop het
extra belastingvoordeel waarover we eerder in deze nieuwsbrief spraken. Neem contact op
met de gemeente als je denkt hiervoor in aanmerking te komen.

Energiebespaarbox
Alle leden van de energiecoöperatie hebben eind december een box met energiebesparende
spullen gekregen. Deze actie was mogelijk gemaakt door de gemeente Emmen. Verder
konden mensen, die daar nog geen gebruik van hadden gemaakt, ook nog een cheque van €
50,= verzilveren voor nog meer spullen, zoals led-lampen, tochtstrips en radiatorfolie.
In 2022 kun je opnieuw een energiebespaarbox verdienen. Kort geleden stond hierover iets
in de gratis kranten. Alle inwoners krijgen een brief met een QR-code. Zo kun je de app
EnergieKnip installeren. Door het beantwoorden van vragen kun je punten verdienen. Die
punten kun je inwisselen bij bouwmarkten voor een energiebespaarbox van maximaal € 50,=

Drentse Zonneroute A37
De energiecoöperatie zit samen met energiecoöperaties uit de gemeente Coevorden en
Emmen aan tafel om te spreken over de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de
zonneroute. Voor ons betekent het dat we op die manier nog meer stroom op kunnen
wekken en verkopen. Met het geld daarvan kunnen we weer nieuwe projecten aanpakken.
Tijdens de ledenvergadering vertellen we hier meer over.

