Beste belangstellende van Zon op Leiderdorp,
U krijgt deze nieuwbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen
worden van de activiteiten van Zon op Leiderdorp. Afgelopen weken hebben we een
nieuwe mijlpaal bereikt dus het is weer tijd voor een nieuwsbrief.

Verkoop certificaten Hoftuyn
Op 17 april 2021 gingen de 184 certificaten van ons tweede zonnedak in de
verkoop. Zoals in de nieuwsbrief aangekondigd, hebben we in eerste instantie
alleen de (vele) mensen op de wachtlijst hiervoor benaderd. Op 1 mei sloot de
inschrijving.
De belangstelling was bijzonder groot: we waren al binnen 18 uur na de start van
de verkoop uitverkocht. We hebben daarom geen andere mensen meer benaderd.
Op 5 mei hebben we de inschrijvers op de hoogte gebracht of we hun aanvraag
konden honoreren. We konden niet iedereen bieden wat ze graag gewild hadden.
We hebben volgens de afgesproken spelregels maximaal 10 certificaten per
persoon toegewezen en dan nog hadden we niet voor alle aanvragers certificaten.
Het geeft maar weer aan hoe belangrijk het is dat we weer nieuwe, het liefst grote
daken kunnen vinden. We zijn daar hard mee bezig.

Voor we verder kunnen moeten we nog de uitslag van de subsidieaanvraag
afwachten. Op 1 april ging de nieuwe SCE-regeling (Subsidieregeling
Coöperatieve Energieopwekking) van start en op de vroege ochtend van die dag
hebben we onze aanvraag ook ingediend. De overheid heeft nu 13 weken
(eventueel te vermeerderen met nog eens 13 weken) de tijd om een beslissing te
nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat onze aanvraag goedgekeurd wordt,
maar we willen dat natuurlijk zwart op wit hebben voor we verplichtingen aangaan.

Ter informatie vindt u hier de informatiebrochure van dit dak, maar de verkoop is
al gesloten.

Rijnland Energie

Naast initiatieven zoals dat van Zon op Leiderdorp, zijn er vele andere initiatieven
die gericht zijn op het verduurzamen van de sam enleving. Eén van die initiatieven
is die van de regiocoöperatie Rijnland Energie.
(update 26-5-2021)
Zij richten zich momenteel op de koop van twee windmolens bij Zoeterwoude
langs de A4, de zogenaamde Watergeuzen, zodat mensen lokaal kunnen
meeprofiteren van de opbrengsten.

Op 8 juni 2021 om 20:00 uur houdt Rijnland Energie een tweede online
informatieavond voor mensen die geïnteresseerd zijn. Zie
hiervoor https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/8-juni-2e-watergeuzenvragenuurtje/.

Informatie over de Watergeuzen kunt u vinden
op https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/watergeuzen/ .

Voor de goede orde: Zon op Leiderdorp is niet betrokken bij Rijnland Energie.

Algemene ledenvergadering
Woensdag 26 mei a.s. houden we onze tweede ledenvergadering. Uiteraard is
deze alleen voor leden, dat zijn mensen die op dat moment in het bezit zijn van
certificaten. De ledenvergadering wordt opnieuw online gehouden vanwege covid 19.
De leden zijn hier al eerder van op de hoogte gebracht, maar een reminder kan
nooit kwaad. De officiële uitnodiging met de te behandelen stukken komt
binnenkort.

