Nieuwsbrief voor deelnemers aan project Dijsselbloem
mei 2020

Flitsende start!
Onze zonnepanelen hebben een flitsende start gemaakt in dit fantastisch zonnige voorjaar!
De maand april 2020 telde 285 zonuren, terwijl april gemiddeld 178 zonuren heeft. Een
absoluut record!

Afbeelding 1: Bron Zonnefabriek.

Het project Dijsselbloem met 236 panelen heeft dit jaar tot medio mei zo’n 28 MWh
opgebracht. We naderen de helft van de verwachtte jaaropbrengst van 62 MWh, terwijl de
zomer nog komt!
U weet toch dat u de opbrengst van uw zonnepanelen kunt bekijken op
www.zonopnederland.nl? Met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u toegang tot
informatie over de stroomopbrengst van uw panelen, de reductie in CO2 uitstoot en de
besparing op energiebelasting die daarmee bereikt is. Bijvoorbeeld: 6 panelen hebben van 1
januari tot 21 mei 2020 zo’n 654 kWh stroom geleverd, waarbij 360 Kg CO2 en 78 euro
energiebelasting bespaard is.
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Op zoek naar nieuwe daken
De coronacrisis heeft de bestuursleden aan huis gekluisterd; via mailuitwisseling en video
vergaderen is nog een aantal werkzaamheden voor project Dijsselbloem afgerond.
Bijvoorbeeld de toegang tot de Sunny Portal app ( zie hieronder). Dat is nu klaar.
Gewapend met ervaring willen we nu een tweede project starten. Daarvoor hebben we een
geschikt dak nodig! We hebben rondgewandeld door Leidschendam en Voorburg op zoek
naar grote daken. Zodra we weer bijeen kunnen komen gaan we aan de slag met de
verzamelde gegevens. Heeft u nog een suggestie voor een groot dak dat geschikt kan zijn
voor veel zonnepanelen? Laat het ons graag weten!

Sunny Portal App
Een dienst van onze leverancier is het in de gaten houden of onze installatie goed
functioneert. Dit wordt gedaan met de Sunny Portal app
Als u ook geïnteresseerd bent in de opbrengst van het project als geheel, kunt u de
opbrengst volgen via de gebruikers-app ‘Sunny Portal’ voor Android en iPhone
smartphones. U vindt de app Sunny Portal in de stores van uw telefoon. De monitoring is
vanaf 24 maart ’20 actief; u ziet dus gegevens vanaf die datum. Voor inloggegevens kunt u
een bericht sturen naar: secretaris@zonoplv.nl.

Het raadsel van de afgetopte berg
De Sunny Portal app geeft de realtime stroomproductie van onze zonne-installatie. Je ziet
het effect van een stralend blauwe hemel en van bewolking. Het opgewekte vermogen komt
echter nooit boven 50 kW uit. Op een wolkeloze dag zie je het opgewekte vermogen als een
berg, die plat afgetopt is bij 50 kW. Hoe komt dat? Zie afbeelding 2.
Onze energieaansluiting heeft een maximum capaciteit (‘aansluitwaarde’ ) van 54 kW. We
kunnen niet méér terug leveren. Een hogere aansluitwaarde zou veel hogere vastrecht kosten met zich mee brengen. Het eerste model omvormer dat voor ons in aanmerking
kwam heeft een capaciteit van 51 kW. We hebben iets minder capaciteit geaccepteerd om
hogere kosten te besparen. Deze omvormer is ook iets efficiënter bij een lagere opbrengst.
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Afbeelding 2: Opbrengst 459 kWh..

Teruggave energiebelasting 2019
In 2019 heeft de coöperatie weinig energie geproduceerd. De installatie draait immers sinds
5 december. Op dat moment stak de leverancier de spreekwoordelijke stekker in het
stopcontact. Op 10 december kreeg de coöperatie het beheer. Toch betekent dit dat alle
leden met certificaten over 2019 energiebelasting terugkrijgen. Eneco rekende bijvoorbeeld
voor 9 certificaten € 3,69 af! Mocht u geen energiebelasting hebben teruggekregen, meldt
dat dan via secretaris@zonoplv.nl

Oh, wat een voordelig energie contract….?
Wordt u ook bestookt met aanbiedingen voor voordelige energiecontracten? Als u
verandert van energieleverancier, overweeg dan dat een beperkt aantal leveranciers
afspraken met ZonOpNederland hebben, die het terugvragen van energiebelasting voor u
regelen. Informatie daarover vindt u op de website van ZonOpNederland.
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Nieuwsbrief
Het leek ons, bestuur van ZonopLV, goed om u twee of drie maal per jaar een nieuwsbrief te
sturen over ons project De Dijsselbloem en over verdere plannen.
Mocht u géén prijs stellen op zo’n nieuwsbrief, laat het ons dan graag weten via
secretaris@zonoplv.nl. Dan halen we u uit de verzendlijst.
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