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Wel heel vers in ons geheugen
ligt de grootste domper van
2009, de flop van de ‘Kopenhagen’ conferentie ofwel de poging
tot verlenging van het Kyotoprotocol. Aangekondigd met
heel veel fanfare en ambitie
waren er aan het einde alleen
losse eindjes over, en ging de
conferentie als een nachtkaars
uit vol verwarring. Staatslieden
vertrokken met achterlating van
wat vage beloften. Wat een sof.
Onbegrijpelijk dat 193 staatshoofden het zó kunnen laten zitten. Zo komen we weer jaren
achterop met het beperken van
menselijk beïnvloeden van
zaken waar we niet van hoeven
te denken dat we het beheersen.
Experimenteren met het klimaat
is levens- en levensgevaarlijk.
Vergeet u niet dat het vóór ‘Kopenhagen’ al vijf minuten voor
twaalf was met CO2 uitstoot. Té
grote belangen uit de (fossiele)
industriehoek, bankwezen en
daarmee samenhangende politiek hebben het gezonde verstand weggedrukt als u het ons
vraagt. Dat hebben we wel eerder gezien in de geschiedenis
van de mensheid. Erg best liep
het meestal niet af. Buitengewoon verontrustend is het verlies van vertrouwen in een
duurzame toekomst. Als u zoals
de redactie allerlei websites in
de gaten houdt, ziet u meteen de
symptomen van de komende
vertraging; Nuon die forse verlaging van elektriciteitstarieven
aankondigt op de dag dat bekend wordt dat ‘Kopenhagen’ is
geflopt, de vrije val van prijzen

van emissierechten voor CO2 in
het European Trading Scheme,
stijging van de beurskoersen
van olieconcerns, let u maar op.
Een lichtpuntje is dat een rechter een streep haalde door de
bouwvergunning voor een kolencentrale van E.ON op de
Maasvlakte. Verbeter de wereld,
begin met jezelf!
2009 was een uitstekend zonnejaar. Menig zonnestroombezitter
genoot 10% meer opbrengst
dan in 2008. Met name de
maanden april tot en met augustus was eigenlijk éen aaneengesloten periode van uitbundige
zonneschijn. Opmerkelijk was
dat er ondanks de royale zonneschijn geen hittegolf optrad. Er
zijn in 2009 nogal wat PV-systemen bij gekomen die nog wat
zonneschijn hebben meegepikt,
ondanks de krakkemikkige en
romslompige subsidieregeling.
Er valt nog heel wat te verbeteren.
De redactie spreekt de wens uit
dat 2010 net zo mooi en liefst
nog iets mooier mag worden.
Moge het een zonrijk jaar worden.
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De nieuwe SDE, een ordinaire belastingtruc? Dat het niet lekker zat
met de subsidies voor duurzame energieopwekking dat wisten we al
lang. Een tombola voor zonnepaneelaanvragers compleet met een notaris, bakken subsidie voor wind op land die wegens gebrek aan vertrouwen compleet genegeerd worden door investeerders, het op het
onbeschofte af negeren van de oproep om feed-intarieven naar Duits
model in te stellen, een noodschuif richting zonnestroom, de commotie rondom de SDE afdoen met ‘dat gedoe’, en gaat u maar door.

Elektrisch rijden volgens Better Place. Om elektrisch te rijden heeft
een auto elektriciteit nodig. Accu’s aan boord zorgen voor de benodigde power. Accu’s zijn de zwakste schakel in het systeem. Als ze leeg
zijn moeten ze worden opgeladen, en dat kost tijd. Bij u thuis kunt u
met de huidige generatie lithium-ion accu’s rekenen op 8 uur. Hebt u
een krachtstoomaansluiting, dan gaat het sneller, pakweg een half uur.
Kan dat sneller, bijvoorbeeld even snel als de tijd die u met een ‘fossiele’ auto nodig hebt om te tanken?

Energiebelasting omhoog - niet zo’n probleem. In verband met het
stukje ‘De nieuwe SDE, een ordinaire belastingtruc?’ even een opfrissertje over de energiebelasting. Deze bestaat voor een groot deel uit
tarieven per kWh stroom en m³ gas die u verbruikt. Daarnaast staat de
heffingskorting. Dit begrip is newspeak voor een krankzinnige constructie om eerst veel belasting te heffen en daarna weer iets daarvan
terug te geven, dus eigenlijk een dunne sigaar uit eigen doos.

's werelds grootste draaiende (kerst)ster van Siemens. Een torenhoge windturbine uitrusten met LED's en zo een uiterst opvallend
symbool voor klimaatbescherming en duurzaamheid neerzetten – Siemens heeft hiermee een wereldwijd uniek en baanbrekend technisch
project gerealiseerd. Het idee werd uitgevoerd in samenwerking met
Michael Pendry, een multimediakunstenaar uit München, en vergde
meer dan een jaar van intensieve voorbereiding.

en verder:
energie in beweging - subsidies voor duurzame burgers - 10 punten
plan van Diederik Samson - kort nieuws - verenigingsnieuws
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De nieuwe SDE, een
ordinaire
belastingtruc?
Dat het niet lekker zat met de subsidies voor duurzame energieopwekking (SDE) dat wisten
we al lang. Een tombola voor zonnepaneelaanvragers compleet met een notaris, bakken subsidie voor wind op land die wegens gebrek aan vertrouwen compleet genegeerd worden door
investeerders, het op het onbeschofte af negeren van de oproep om feed-intarieven naar
Duits model in te stellen, een noodschuif richting zonnestroom, de commotie rondom de SDE
afdoen met ‘dat gedoe’, en gaat u maar door.

W

e stimuleren wat af, zou de cynicus zeggen. Resultaat van het geploeter: nog
geen 6% duurzaam opgewekte elektriciteit in dit land, een toename van 0,5%
of iets dergelijks in 2009. Tjongejonge, wat een
prestatie! De verantwoordelijke ministers (EZ,
VROM-Milieu) bleven (en blijven) intussen onverstoorbaar volhouden dat we wel degelijk 20%
duurzaam opgewekte energie zullen hebben in
2020. De beide ministers zijn intussen de enigen in
Nederland die er nog in geloven. Samen met Diederik Samsom (PvdA), maar die is verplicht zich vanwege de heilige regeringscoalitie koest te houden.
Of geloven zelfs de ministers er niet meer in, misschien?
Opslag
26 november 2009 staat er als datum op de brief
die minister van der Hoeven (EZ) aan de Tweede
Kamer stuurde over de nieuwe financiering van de
SDE. De SDE wordt vanaf 2011 niet meer betaald
uit de algemene middelen, maar uit een opslag op
elektriciteit en gas, juicht ze. Conform de belastingstructuur van de energiebelasting, voegt ze er
fijntjes aan toe. Het uiterst succesvolle Duitse feed-
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in systeem wordt niet eens genoemd.
Wij, als eenvoudige consumenten leggen de brief
als volgt uit:
1.

De minister gooit de prijs van elektriciteit
en aardgas omhoog.

2.

De hele opwaardering wordt gepresenteerd als een heffing.

3.

Over een heffing betaalt men BTW,
dus ook over de extra energiebelasting.

4.

Die extra-extra BTW gaat uiteraard in de
Algemene Middelen (een potje gebruikt om
asfalt mee te storten en zo)

5.

Of je een belasting “heffing” of “opslag” of
wat dan ook noemt, het is en blijft gewoon
een belasting.

6.

De belastingdienst komt de heffingsgelden
én de BTW daarover ophalen via de energieleveranciers.

7.

De bestaande energiebelasting blijft gewoon gehandhaafd en blijft zoals het was
naar de Algemene Middelen gaan

8.

Dus wordt met dat Algemene Middelengeld
nog meer leuks gedaan dat niets met energie te maken heeft, bijvoorbeeld Shell betalen om nóg meer CO2 onder de grond van
woonwijken te stoppen. Extra asfalt storten
is ook erg populair.

9.

In feite worden de energieleveranciers nog
grotere belastinghandlangers dan ze al zijn.

10.

Grote energieslurpers blijven buiten schot
(was al zo, dat privilege houden ze).

11.

De ambtenaren van het ministerie van EZ
delen het geld uit.

12.

Omdat het ministerie van EZ er exclusief is
voor het grote bedrijfsleven, krijgt het
grote bedrijfsleven zoveel mogelijk geld
(men koopt de burger af met een nieuwe
zonnepaneeltombola – was toch wel leuk

om te zien hoe die domme zielepieten toe
hapten in 2009 - alsof het om een wedstrijd
koekhappen ging).
13.

Dus is de SDE een hele fraaie manier om
geld uit de zakken van de burger te kloppen om onder supervisie van het ministerie van EZ het grote bedrijfsleven met een
groen randje te subsidieren.

14.

De consument wordt hartelijk bedankt
/krijgt een hondenfooi toegeworpen. b
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Elektrisch rijden
volgens Better Place
Om elektrisch te rijden heeft een auto elektriciteit nodig. Accu’s aan boord zorgen voor de benodigde
power. Accu’s zijn de zwakste schakel in het systeem. Als ze leeg zijn moeten ze worden opgeladen, en
dat kost tijd. Bij u thuis kunt u met de huidige generatie lithium-ion accu’s rekenen op 8 uur. Hebt u
een krachtstoomaansluiting, dan gaat het sneller, pakweg een half uur. Kan dat sneller, bijvoorbeeld even
snel als de tijd die u met een ‘fossiele’ auto nodig hebt om te tanken?
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S

hai Agassi, de baas en oprichter van de firma
Better Place, heeft een ander concept bedacht dan het ‘thuisladen’’. Better Place denkt
aan een verwisselbaar accupakket, zoiets als
een verwisselbaar gastankje als u kampeert. Principe is dat u een accupakket van Better Place huurt.
Zodra de accu’s leeg raken rijdt u een accuwisselstation van Better Place binnen. U parkeert de auto
op een soort brug, een volautomatische machine
genaamd de ‘shuttle’ schuift onder uw auto, haalt
het ‘lege’ accupakket uit uw auto en zet er een vervangend ‘vol’ accupakket voor in de plaats. Het
‘lege’ pakket schuift door op een lopende band
waarop accupakketten worden opgeladen. Men belooft dat de doorlooptijd in het accuwisselstation
minder is dan de tijd dat u vandaag de dag stilstaat
bij uw favoriete benzineboer. Het pitstoprecord op
dit moment is 40 seconden. Het prototype van een
wisselstation is intussen gebouwd in Yokohama
(Japan). Voordeel van het accuwisselsysteem is dat
een elektrisch voertuig een lange rit kan maken
zonder veel tijd kwijt te zijn aan opladen van de accu’s.
Better Place is erg actief in Israel, waar 17 oplaadstations zijn gebouwd in en rond de stad Tel Aviv,
als eerste stap naar uiteindelijk 150,000 oplaadstations en 100 accuwisselstations in Israel voorzien
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tegen het einde van 2011. De firma werkt samen
met Renault aan de ontwikkeling van een elektrisch
voertuig dat gebruik zal maken van het accuwisselsysteem. Wat men in Israel ontwikkelt hoopt men
uit te bouwen in milieuvriendelijke landen zoals
Denemarken, Australië, Californië, Hawaii en andere plekken waar overheden en energiebedrijven
haast maken met het invoeren van elektrische
auto’s. Hawaii heeft onlangs aangegeven in 2012
100.000 oplaadpunten voor elektrische auto’s te
willen hebben.
Intussen staat de concurrentie bepaald niet stil.
Elke belangrijke autofabrikant is hard bezig met het
vervolmaken van het eigen model elektrische auto.
Grote vraag is: gaat het publiek massaal over van de
‘fossiele’ auto naar een superschone elektrische
auto, en welke voorkeur heeft het publiek voor het
opladen van de accu’s. Tegenstanders van accuwisselen vergelijken accuwissel in elektrische auto’s
met het verwisselen van de motor in een benzineauto. Dat wordt dus allemaal deksels interessant.
De verwachting is dat ondanks alle reclame de consument even wacht met kopen tot het duidelijk is
welke de wereldwijde standaard is voor het opladen van elektrische auto’s. Je zal in het buitenland
toch geen geschikt laadstation kunnnen vinden
voor je dure EV? b
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Energie in beweging
Op 7 december j.l publiceerde de Nationale
DenkTank het rapport ‘Energie in Beweging’.
De NDT bestaat uit 21 jonge experts die
samen een heel frisse kijk op de energiebesparingssituatie hebben, niet gebonden zijn
aan allerlei tradities, bedrijfstakken en belangen, en die al brainstormend hebben geprobeerd aan te geven waar het scheef zit en
met welke maatregelen het voor de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker gemaakt kan worden om werkelijk iets aan
energiebesparing te doen.
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Er worden liefst 54 suggesties gegeven voor energiebesparende maatregelen op het gebied van
wonen, transport en gedrag. Hier komen ze. Niet
dat we ze onze leden allemaal aanraden (b.v. nr. 16
zeker niet). Degenen die zonnepanelen kopen hebben meestal al een stukje op het energiebesparingstraject afgelegd. De redactie verwacht dat de lezer
van de PttP een groot aantal van de voorstellen wel
een keertje heeft overwogen dan wel aktief heeft
nagestreefd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

laat uw auto ombouwen naar LPG
deel uw auto met een ander
nieuwe auto = kleinere auto
ga dichter bij het werk wonen
thuiswerken = minder transport
neem de fiets
rij met de auto minder hard
koop een zuiniger auto
ventileer zo efficiënt mogelijk
was met zo laag mogelijke temperatuur
koop de meest efficiënte wasmachine
droog de was buiten
doe de tweede koelkast weg
trek adapters na gebruik uit het
stopcontact
zet de koelkast/vriezer 1 graad lager
vervang de HR ketel door een HRe ketel
verminder standby gebruik audio/video
koop de meest efficiënte stofzuiger
doe de elektrische boiler weg
sta 2 minuten korter onder de douche
zet de cv-thermostaat overdag 1 graad
lager
zet ‘s nachts thermostaat laag
doe de waakvlam uit indien niet nodig
koop een kleine windturbine
(westelijk Nederland)
doe aan carpoolen
ga op kierenjacht
isoleer de gevel
isoleer alle leidingen
koop de meest efficiënte tv
gebruik een laptop i.p.v een pc

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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koop de meest efficiënte koelkast
HR107 i.p.v. combi-cv
koop de meest efficiënte verlichting
isoleer het dak
koop een waterbesparende douchekop
koop de meest efficiënte vaatwasser
doe de auto weg en koop een elektrische
auto
laat uw auto ombouwen naar aardgas
vervang enkel glas door HR++ glas
neem de bus of de trein
koop [nog meer] PV panelen
koop de meest efficiënte vriezer
isoleer de vloer
koop een warmtepompboiler
groot gezin: neem zpnder meer een zonneboiler
koop de meest efficiënte vriezer
groot gezin: neem een HR/warmtepomp
boilercombi
klein gezin: neem zonder meer een zonneboiler
klein gezin: overweeg een HR/warmtepompboilercombi
verwarm uw huis via lagetemperatuurverwarming
koop de meest efficiënte wasdroger
koop een kleine windturbine
(rest van Nederland)
combiwarmtepomp
vervang ‘domme’ ventilatie door vraaggestuurde ventilatie b
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Energiebelasting
omhoog –
niet zo’n probleem

I

n verband met het stukje ‘De nieuwe SDE, een
ordinaire belastingtruc?’ even een opfrissertje
over de energiebelasting. Deze bestaat voor een
groot deel uit tarieven per kWh stroom en m³
gas die u verbruikt. Daarnaast staat de heffingskorting. Dit begrip is newspeak voor een krankzinnige
constructie om eerst veel belasting te heffen en
daarna weer iets daarvan terug te geven, dus eigenlijk een dunne sigaar uit eigen doos.

U kunt er donder
op zeggen dat
de energiebelasting,
in dezelfde lijn
als andere
accijnzen, elk jaar
omhoog gaat.
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Een betere omschrijving zou zijn: ‘belastingtruc
vanwege de netbeheerder’, want men betaalt eerst
en krijgt later iets terug, bij de gratie van de minister van Financiën. Dit belastinggedrocht is verzonnen om de netbeheerders toe te kunnen staan hun
capaciteitstarief in te voeren. Dat (torenhoge) capaciteitstarief houdt namelijk geen rekening met het
verbruik, het is slechts een vergoeding voor de aansluiting. Huishoudens met een lager inkomen of
mensen met met een laag stroomverbruik (bijvoorbeeld zonnepaneelbezitters met een laag nettostroomverbruik!) zouden zonder de heffingskorting
zwaar de klos zijn door het veel te hoge aandeel van
de vaste lasten. Stroomverbruik minderen zonder
heffingskorting zou in die gevallen neerkomen op
straf vanwege consuminderen. Omdat de energiebelasting in feite een heffing is, komt hier nog apart
BTW overheen. Belasting over belasting dus. De rekensom zit als volgt in elkaar;
factuur = (verbruik maal energiebelastingtarief),
minus de heffingskorting, en inclusief BTW.
De huidige tarieven voor energiebelasting zijn (inclusief BTW) 12,91 eurocent voor een kWh stroom
en 18,80 eurocent voor een m³ gas. In een standaard huishouden zorgt deze formule voor een to-

tale energienota (leveringskosten, energiebelasting
minus de heffingskorting en de netwerkkosten)
voor een bedrag tussen € 2.000,- en € 1.400,-. De
energiebelasting maakt 20 tot 30% uit van de factuur.
Besparen
Als u wilt besparen op het energieverbruik zijn de
baten eenvoudig uit te rekenen. Het hangt ook een
beetje van uw energieleverancier af. Als u zo naief
bent geweest om een ‘goedkoop’ contract te tekenen met Nederlandse Energie Maatschappij
(www.nederlandenergie.nl) of met Atoomstroom.nl
heeft u extra hoge vastrechten waarop u alleen kunt
besparen door een andere leverancier te kiezen. Bij
‘normale’ leveringscontracten heft de heffingskorting de (vaste) netwerkkosten vrijwel op. U heeft
dus alleen te maken met het verbruiksafhankelijke
tarief voor levering plus de energiebelasting daarover (het variabele deel). Voor stroom is dit in 2009
gemiddeld (9 + 12,91) = ca. 22 cent per kWh en
voor gas (33 + 18,80) = ca. 52 cent per m³. Rekent u
met deze getallen dan blijkt dat 10% minder energieverbruik leidt tot een daling van 10% van de totale factuur. Bezuinigen loont dus! Extra
zonnepanelen aanschaffen helpt nog veel meer
want dan bent u van het verbruiksafhankelijke ta-

rief af én van de belasting daarover. De dunne
broekzak-vestzak-sigaar namens de overheid, de
heffingskorting, blijft onveranderd, net als het capaciteitstarief (niet te veel zonnepanelen installeren
want dan kan het vermogen van de hoofdstoppen
wel eens omhoog moeten. U komt hiermee in een
gepeperd capaciteitstarief terecht, terwijl de heffingskorting ongewijzigd blijft).
Neutraal
U kunt er donder op zeggen dat de energiebelasting, in dezelfde lijn als andere accijnzen, elk jaar
omhoog gaat. Er komt bovendien nog een leuke heffing bij om extra SDE te helpen financiëren. De consument gaat dus bloeden, want de grootverbruikers
blijven ontzien worden. Aangezien de energiebelasting onvermijdelijk is, vierdient iedereen die zonnepanelen aanschaft dat gedeelte alvast. De fiscus is
verder neutraal. Ze beloont u niet als u zonnepanelen hebt en daarmee CO2 emissies beperkt, maar
straffen doet ze ook niet. De netbeheerder straft u
wel, namelijk als men kans ziet u in een hoger capaciteitstarief te duwen vanwege een in hun ogen te
groot aantal zonnepanelen. Burgers mogen in ons
land nu eenmaal niet veranderen in netto energieterugleveraars. b
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Subsidies
voor
duurzame
burgers in
Nederland
2009
samengesteld door Floris Wouterlood

1. Duurzame warmteregeling: warmtepomp,
zonneboiler, microWKK
Subsidie is voor eigenaren van 'bestaande woningen', d.w.z. woonhuizen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.
De installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet voldoen aan bepaalde eisen, aanvraag
moet uiterlijk in 2011 zijn ingediend.
Nadat de subsidie aan u is verleend, moet de
warmtepomp, zonneboiler of micro-WKK binnen 6
maanden zijn aangeschaft. Daarna heeft men nog
een jaar de tijd om het toestel te installeren.
•
zonneboiler: subsidie € 200 per capaciteit
van GJ/jaar (gemiddelde zonneboiler is 3,6
GJ = € 720)
•
warmtepomp: euro 500/kWth
(tot 2 kWhth; daarboven euro 250/kWhth)
•
microWKK: € 4.000 per systeem
Budget: € 66 miljoen in 2009 – op dit moment (24
november 2009) is er nog budget beschikbaar.
2. Zonnepanelen
Er is geen aanschafsubsidie. De subsidieregeling is
voor zonnestroomsystemen voor eigen gebruik op
eigen woning. Omvang van de installatie tussen 601
en 15.000 Wp. Subsidie: gedurende 15 jaar wordt
per met een cap van 850 kWh/jaar/1000Wp een
variabele subsidie gegeven. In 2009: 27,3 eurocent
per opgewekte kWh (die vervolgens in eigen huis
verbruikt nog eens 25.3 cent per kWh zou uitsparen, dus officieel in totaal 52,6 eurocent subsidie
per kWh). Elk jaar wordt de hoogte van het subsidiebedrag opnieuw door de minister van EZ vastgesteld
Let op: budget was in 2009 de eerste dag van de regeling al op. Een loterij volgde. Verwachting voor
2010: idem. Sommige gemeentes, provincies hebben tijdelijke zonnepanelen-actie (Alkmaar, Zoetermeer, Amsterdam, Friesland).
3. Dubbel glasregeling
Subsidiebedrag € 35 per m2 HR++ glas voor eigenaar-bewoners of VVE’s. Maximum € 1.100 per woning. Budget: € 45 miljoen. Subsidies werkt met
waardebonnen. Op dit moment (24 november
2009) is er nog budget beschikbaar.
4. Meer-met-minder stimuleringspremie
Via de website komt men in contact met een “Meer
Met Minder-aanbieder”.Deze maakt via een onaf-
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hankelijke adviseur een maatwerkadvies. Men ontvangt een offerte voor de maatregelen van uw
MMM-aanbieder plus een berekening van de energiebesparing. Indien de maatregelen leiden tot een
energiebesparing van ten minste 20%, komt men
voor de MMM-stimuleringspremie in aanmerking.
Subsidie: € 300 voor één energielabel-stap, € 750
voor 2 energielabel-stappen. Op dit moment (24
november 2009) is er nog budget beschikbaar. Regeling loopt tot 1 mei 2010.
5. Groenleningen en energiebesparingskrediet
Is geen subsidie maar een regeling voor ‘zachte’ leningen. Diverse commerciële instellingen adverteren met “green-loans” en met “eco-loans”, leningen
met lage rente (5,8%-6.8%) indien het geleende
geld wordt besteed aan energiebesparende investeringen in de eigen woning. De rente is fiscaal aftrekbaar. Leenbedragen tussen € 5.000 en € 50.000,
maximaal 10 jaar looptijd.
Voor groenleningen komen in aanmerking: HR cvketel, spouwmuurisolatie, energiebesparende
ramen, deuren, kozijnen, warmte-terugwinning uit
douchewater, gelijkstroomventilatoren, drukgesturude of CO2 gestuurde ventilatreroosters.
Bij het Energiebesparingskrediet (EBK) staat het
Rijk garant voor leningen (consumptieve kredieten)
ten behoeve van energiebesparende maatregelen in
woningen. Door deze garantstelling kan de rente op
deze lening met ongeveer 1% omlaag t.o.v. commerciële consumptieve leningen. De regeling loopt tot
eind 2011.
6. Maatwerkadvies-subsidie
Subsidie € 200 per advies. Een maatwerk-advies is
een advies aan de hand waarvan particuliere woningeigenaren hun woning energiezuiniger kunnen
maken.
7. BTW-verlaging
De btw op vloer-, dak- en gevelisolatie van woningen is per 1 juli 2009 verlaagd van 19 naar 6%. Het
gaat hierbij om het tarief voor arbeid en (in beperkte mate) materialen. De verlaging geldt niet
voor gewone verbouwingen. Er is [nog] geen einddatum aangegeven. b
Bronnen:
www.energiesubsidiewijzer.nl/ZoekRegeling.aspx?pi
d=Zuid-Holland
www.senternovem.nl/duurzamewarmte/nieuws/star
t_campagne_energiebesparing_in_woningen.asp
www.greenloans.nl/
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en torenhoge windturbine uitrusten met
LED's en zo een uiterst opvallend symbool
voor klimaatbescherming en duurzaamheid
neerzetten – Siemens heeft hiermee een wereldwijd uniek en baanbrekend technisch project
gerealiseerd. Het idee vergde meer dan een jaar van
intensieve voorbereiding.
In het najaar van 2008 bespraken vertegenwoordigers van Siemens en multimediakunstenaar Michael Pendry uit München voor het eerst de
mogelijkheid om een lichtend symbool voor groene
technologie en duurzaamheid te creëren, voorafgaand aan de klimaattop in Kopenhagen. En wat
symboliseert het duurzaam gebruik van energie
beter dan een windturbine? Met zijn prominente
plaats naast de A9 - een belangrijke verkeersader
die elke dag door ruim 150.000 automobilisten
wordt gebruikt – werd de windturbine in Fröttmaning, voor de poorten van München, van meet af
aan als ideale plaats beschouwd. De exploitant van
de turbine, Stadtwerke München (het gemeentelijk
nutsbedrijf), zegde toe het project te ondersteunen.
In de daarop volgende maanden werd het idee
langzaam werkelijkheid. Aanvankelijk lag de nadruk op de technische haalbaarheid van het project.
In het voorjaar van 2009 kwam een handvol deskundigen uit verschillende disciplines zoals windenergie, aerodynamica, verlichting en lijmtechniek
bij elkaar om alle aspecten in kaart te brengen die
nodig waren om het project te realiseren. Voor alle
belangrijke vragen moesten antwoorden worden
bedacht. Hoe moesten de LED's worden gerangschikt om zo min mogelijk effect te hebben op de
aerodynamica van de windturbine? Welk type LED
moest worden gebruikt? Met welke lijmsoorten blijven de LED's in alle weersomstandigheden het
beste op hun plaats? In de nazomer legden de
windenergie-experts de laatste hand aan hun computersimulatie-analyses betreffende de effecten van
de installatie op de aerodynamica van de rotorbladen. Vervolgens werd gestart met de tests onder
reële omstandigheden. Bij windtunneltests aan de
Technische Universiteit Berlijn werden meer dan
15 verschillende configuraties van LED-indeling,
LED-modellen en kabelgeleiding geanalyseerd totdat de optimale oplossing was gevonden. Tests
toonden aan dat de LED-installatie slechts een minimaal effect had op de prestaties van de windturbine. Maar zelfs nadat alle windtunneltests eind
van de zomer waren afgerond, moest er nog een
aantal hindernissen worden genomen. Er was toestemming nodig van de betrokken instanties. Siemens' deskundigen op het gebied van
verkeersveiligheid spraken met autoriteiten op het
gebied van de (lucht)verkeersveiligheid.
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Per slot van rekening mag een kunstzinnige uiting
geen enkel gevaar voor automobilisten of luchtreizigers opleveren. Onderzoek bevestigde dat mensen
die dicht in de buurt van de windturbine wonen
geen grote hinder zouden ondervinden van de lichten van de installatie. Ook het geluidsniveau van de
windturbine zou niet toenemen. Het geluidsniveau
nam alleen toe tijdens de montage van de installatie
zelf, die in een recordtijd van twee weken werd uitgevoerd. Meer dan 30 technici werkten aan het bevestigen van 1.000 lichtpunten, bestaande uit 9.000
LED's in speciale aerodynamische adapters, zodat
de installatie een minimaal effect op de prestaties
van de windturbine zou hebben. Tegelijkertijd werden de rotorbladen schoongemaakt, zodat de adapters stevig zouden blijven zitten, ook in bijzondere
weersomstandigheden zoals regen en sneeuw, hoge
luchtvochtigheid en temperaturen boven en onder
het vriespunt. De technici legden meer dan 400
meter kabel via de naaf van de turbine om de LED's
van stroom te voorzien en verschillende verlichtingsmotieven te genereren. Ten slotte werd de animatiesoftware voor de verlichting geïnstalleerd.
Sinds 29 november 2009 is het teken en symbool
voor een groene toekomst – in werking. De superstar wordt op 6 januari 2010 gedoofd. b
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Superstar – 's werelds grootste
draaiende (kerst)ster van Siemens
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Abengoa Solar bouwt CSP installaties in Californië en
Spanje

Oudste
In de buurt van Kramer Junction staat de oudste
nog werkende CSP centrale (SEGS I, Daggett, gebouwd in 1986).
Naast de ‘Mojave Solar’ CSP centrale heeft Abengoa
Solar wereldwijd nog acht andere CSP projecten in
diverse stadia van verwezenlijking. Een bekend
project is de zonnetoren bij Sevilla in Spanje en de
Solucar I, II en III CSP installaties (bij elkaar 31
MW). Als u de website van Abengoa Solar bezoekt
leest u dat men alleen in Spanje al een gepland vermogen voorziet in 2013 van 650 MW afkomstig van
in totaal 13 installaties. Een aantal van de Spaanse
installaties is in aanbouw en wordt in 2010 opgeleverd. b
bron: Reuters, www.abengoasolar.com
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Op 26 oktober jongstleden werd in Californië een
contract getekend tussen Abengoa Solar en Pacific
Gas & Electric (PG&E) voor het bouwen van een
concentrating solar power (CSP) centrale met een
vermogen van 250 megawatt. De CSP centrale (genaamd ‘Mojave Solar’) komt te staan tussen de
plaatsen Barstow en Kramer Junction, ongeveer
150 km noordoostelijk van Los Angeles. Het land
waarop de CSP centrale moet verrijzen is ‘gebruikt’
land en geen ongerept natuurgebied. In 2013 moet
de installatie stroom gaan leveren. Het gaat om een
verbetering van het klassieke ontwerp met lange
spiegelende, zonvolgende troggen met in de brandlijn een buis waarin een warmtetransportvloeistof
wordt rondgepompt. De vloeistof verhit vervolgens
water tot stoom die een turbine/generator aandrijft.

Nieuwe windparken op zee
komen eraan

Op 3 november 2009 zijn door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat vier definitieve vergunningen voor windturbineparken op zee verstrekt.
Samen met de eerder in september afgegeven vergunningen betreft het ruim 1900 MW en tegen de
500 turbines.
De vergunningen zijn afgegeven aan RWE (windpark Tromp Binnen), Airtricity (windpark Den Helder I), E-Connection/Brown Ridge Oost BV i.o
(windpark Brown Ridge Oost) en NUON (windpark
Beaufort). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
beoordeelde de aanvragen op een veilig, doelmatig
en rendabel gebruik van de Noordzee. Hierbij
wordt beoordeeld of de plannen geen onaanvaardbare negatieve effecten hebben op de veiligheid op
zee, de activiteiten van andere Noordzee gebruikers
en de natuur. De afgegeven vergunningen zijn het
resultaat van het draaiboek dat in juni 2008 door
staatssecretaris Huizinga (V&W) is gepresenteerd.
Hierin staat hoe tot 2010 omgegaan wordt met het
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verlenen van vergunningen en subsidies bij reeds
ingediende initiatieven voor windturbineparken op
de Noordzee. De ambitie is om nog deze kabinetsperiode vergunningen en subsidie te verlenen voor
950 MW.
Noot van de redactie: op 10 december zijn opnieuw
drie vergunningen afgegeven, o.a. voor het BARD
windpark, 50 km uit de kust van Schiermonnikoog
(posities 9, 10 en 11 op de zeekaart). b

Barendrecht baalt van Shell
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Een allereerste studie naar de afvang en opslag van
koolstofdioxide in Nederland (de zogenaamde
Amescostudie uit 2007) meldt bovendien dat bij de
locaties op land eerst gekozen moet worden voor
natuurgebieden, dan agrarische gebieden en 'liever
niet' onder dichtbevolkt gebied.
Gerechtelijke procedure
De gemeente Barendrecht legt zich niet neer bij het
besluit van het kabinet en heeft haar hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Er zal geen medewerking
worden verleend aan bestemmingsplannen en vergunningen. Bovendien zal de gemeente een gerechtelijke procedure starten zodra het Rijk zijn
doorzettingsmacht ten behoeve van dit project gebruikt. b

Shell heeft te kennen gegeven alleen in Barendrecht
een proefproject te willen starten en nergens anders. "Het kabinet is blind voor de zorgen van de inwoners van Barendrecht. De ministers slaan met
hun besluit de oproep van de voltallige Provinciale
Staten en het College en gemeenteraad van Barendrecht in de wind”, aldus verantwoordelijk wethouder Simon Zuurbier, "bovendien worden de
conclusies van vrijwel alle onderzoeken genegeerd.
Het kabinet laat zich gijzelen door Shell."
Ambtelijk
Volgens de ministeries en Shell is het proefproject
uitsluitend bedoeld om de "ambtelijke en administratieve procedures in verband met de vergunningen" te testen en niet de techniek. De technologie
van de opslag van CO2 onder land is echter gebaseerd op rekenmodellen, die in de praktijk vaak anders uitpakken. Simon Zuurbier: "Als slechts het
testen van ambtelijke en administratieve procedures wordt beoogd, is het beter om díe procedures in
een model te berekenen, dan een afvalstof voor eeuwig onder een woonwijk in de grond te stoppen."
Dichtbevolkt
Het onderzoek dat de ministeries afgelopen maanden hebben laten doen, toont aan dat er zo'n tien alternatieve locaties zijn voor een proef met CO2
-opslag. Locaties die weliswaar duurder, maar wel
veiliger zijn dan het veld onder Barendrecht.

KORT 4

bron: persbericht gemeente Barendrecht
Met hun besluit om in een leeg gasveld onder Barendrecht CO2 op te slaan, heeft het kabinet zich
laten gijzelen door Shell. De gemeente Barendrecht
vindt dat het kabinet de financiële argumenten en
de opstelling van de initiatiefnemer van het project,
Shell Storage bv, de doorslag heeft laten geven.

Circa 2.4 GigaWattpiek in
Duitsland in 2009

Tussen 1 januari 2009 en eind september heeft de
Duitse Bundesnetzagentur 1.471 MWp aan nieuwe
netgekoppelde PV systemen geregistreerd. In het
eerste kwartaal van dit jaar liep het geregistreerde
nieuwe zonnestroomvermogen langzaam op, maar
vooral in de tweede helft van 2009 is de vlam spectaculair in de pan geslagen. Men verwacht in het
laatste kwartaal van het jaar een installatiegolf van
300 MWp per maand. Bij elkaar zou dit betekenen
dat op 31 december de teller stil gaat staan in de
buurt van 2,4 GWp aan nieuwe PV installaties. Dat
het in het afgelopen kwartaal spitsuur was in Duitsland, was heel goed te merken aan bijvoorbeeld de
schaarste aan omvormers. Probeer er maar eens
eentje te krijgen! Alles uitverkocht.
Reden voor de hausse is waarschijnlijk het aantreden van een nieuwe, centrum-rechtse regering die
heeft aangekondigd de feed-intarieven te verlagen
indien er meer dan 1,5 GWp wordt geïnstalleerd.
Mensen proberen dus nog dit jaar een PV installatie
aan te schaffen om aan de verslechterde feed-in te
ontkomen. Ook verwacht men dat de regering in de
toekomst de voordelen verder zal verminderen.
Ook de gedaalde prijzen van zonnepanelen zullen
hebben meegespeeld. b
bron: SolarPlaza
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Het Tien-Puntenplan
van Diederik Samsom

Begin december kwam de redactie bij toeval
het “Tien puntenplan voor het klimaat” tegen
van Diederik Samsom. Het plan was al gepubliceerd op 10 juni na de klimaatconferentie
van Bonn, maar om de een of andere reden
was het kwartje niet bij de redactie ‘gevallen’.
Nu wel, in verband met het grote Kopenhagen-klimaatcircus. U vindt het plan op de
persoonlijke (partij) website van het prominente Tweede Kamerlid: www.diederiksamsom.pvda.nl. We geven de punten in het
kort weer.
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Tien puntenplan voor klimaatbeleid
1. Energiebesparing: een norm voor bestaande
bouw. Diederik had het op 2 december j.l. in een tvinterview zelfs over energiebesparingsdwang voor
particuliere huiseigenaren (huizen met lage energielabels mogen niet verkocht worden voordat de
energieprestatie is verbeterd).
2. Toepassingsplicht voor bedrijven voor alle energiebesparende maatregelen, die zich in 7 jaar terugverdienen.
3. Energiebesparing: Wettelijke inspanningsverplichting voor hergebruik van de restwarmte van
grote industriële installaties.
4. Grootschalige uitrol van de ‘slimme bovenleiding’
waarvoor Prorail onlangs een prijs ontving.
5. Aanvalsplan scholen en ziekenhuizen.
6. Duurzame energie: Een verplicht oplopend percentage biomassa bijstook van biomassa in kolencentrales (oplopend tot 35-40% in 2020).
7. Duurzame energie: Een actieplan Elektrisch vervoer, waardoor al tussen 2010 en 2012 een dekkend netwerk van oplaadpunten wordt aangelegd.
8. Duurzame energie: Een aantal grote windmolenparken opnemen in de crisis- en herstelwet.
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voer een degelijke feed-inregeling in naar Duits
model (met name zonder bemoeienis van het ambtenarenvolk van het ministerie van Economische
Zaken).
• Schaf per omgaande de salderingslimiet voor zonnestroom af. Deze limiet zorgt ervoor dat zonnestroombezitters elektrische straalkachels kopen om
hun ongesaldeerde stroom “af te fakkelen”.
• Leg wettelijk vast dat energiepluswoningen bestaan. Stimuleer daarna met regels en wetgeving
m.b.t. terugleveren de bouw en exploitatie van heel
veel energiepluswoningen. Vanaf 2020 moeten álle
nieuwbouwwoningen energiepluswoningen zijn.
• Breng welstandseisen m.b.t isolatie en energiebesparing in de gebouwde omgeving onder in de crisis- en herstelwet. Dit omdat met name in
beschermde stadsgezichten heel veel woningen met
E-, F- en G-energielabels voorkomen.
Of het allemaal gaat gebeuren is een open vraag, nu
Kopenhagen is geëindigd in een faliekante mislukking. We vrezen dat conservatieve krachten hun
kans ruiken om flink fossiel te keer te gaan, en wel
zodanig dat we straks helemaal in de aap zijn gelogeerd met twee rampen tegelijk: peak-oil en een
versmeerde wereld. Heeft u ‘The age of stupid” gezien? Het gaat aardig die kant op. b

9. Een verplichting tot CCS (of een CO2-uitstootnorm) voor de nieuwe kolencentrales.
10. Klimaat: een internationale superlobby voor Kopenhagen.
Wat ons betreft mag er best
een handvol punten bij:
• Richt een apart Ministerie voor Duurzame Energie
op. Een extra belasting op energie is alleen bespreekbaar indien ze wordt gebruikt voor een geoormerkt en onafhankelijk fonds voor uitsluitend
energiebesparing. Niet, dat wil dus zeggen: never
nooit, voor fossiele activiteiten zoals het storten van
asfaltstroken, het in de grond stoppen van kooldioxide en zelfs micro-WKK.
• Stimuleer zonnestroom zonder de klemmen, angels en vertragingstactieken van de afgelopen jaren.
Schaf de ronduit beschamende SDE loterij af en
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Bus, tram en taxi

Fietsgebouw

Stationsp

Aan beide kanten van het spoor komt een
busstation te liggen. Het sneltramstation
wordt verplaatst naar de Jaarbeurskant.
Aan beide zijden komen taxistandplaatsen.

Boven het huidige streekbusstation komt
een fietsgebouw voor 9000 fietsen. In
totaal komen er rond het station stallingen
voor 22000 fietsen.

Tussen de OV
Catharijne ko
Vanaf dat plei
routes het ou
vernieuwde H

plein

V-terminal en Nieuw Hoog
omt een groot, verhoogd plein.
in kun je via verschillende
ude centrum in lopen of het
Hoog Catharijne binnen gaan.
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OV-terminal in Madurodam!

Perrons Utrecht
Centraal gaan
energie opwekken
De perrons op Utrecht Centraal gaan in
de toekomst energie opwekken voor het
gebruik van de roltrappen en verlichting
op het station. ProRail heeft deze week
de opdracht hiertoe verstrekt aan Strukton. Begin februari starten de werkzaamheden. De opdracht heeft een waarde
van 32,5 miljoen euro. De perronkappen
zijn klaar in 2012.
Boven de perrons komen glazen perronkappen met geïntegreerde zonnecellen.
Stationshal
De perronkappen zijn in opdracht van
De stationshal
wordt
bijna 100
bij Benthem
300
ProRail
ontworpen
door
Croumeter groot
en
zo’n
20
meter
hoog.
wel Architekten en Movares.De
Zijhal
hebben
strekt zich ook
uit over
alle treinsporen
de
de nieuwe
stationshalen
ontworpen.
De opdracht voor Strukton bestaat naast
bus- en tramperrons.
het plaatsen van de perronkappen ook
uit het aanpassen van de hoogtes van de

Bent u benieuwd geworden naar het
nieuwe Utrecht Centraal? Kom dan naar
Madurodam! Sinds de zomer van 2007
is de nieuwe OV-Terminal daar te bezichtigen. Het nieuwe Utrecht Centraal is het
eerste gebouw in Madurodam dat in
werkelijkheid nog niet bestaat.

perrons voor een betere toegang tot de
treinen en werk aan Jaarbeurszijde
de fundering voor
Stationsplein

de de
nieuwe
stationshal.van
De het
werkzaamheAan
Jaarbeurszijde
station komt
den zijn onderdeel van de bouw van de
een groot, verhoogd plein. Aan dit plein
nieuwe OV-Terminal in Utrecht.
ontwikkelt NS het nieuwe stadskantoor van
deKijk
gemeente
voor eenUtrecht.
filmpje op
http://www.cu2030.nl/ovterminal/3_d_
ov_terminal b
bron: http://www.prorail.nl/Pers/Persberich-

Wandelroute
ten/Actueel/Landelijk/Pages/PerronsUtrecht-

Langs
de stationshal loopt een overdekt
Centraalwekkenenergieop.aspx
balkon voor voetgangers die de sporen willen oversteken zonder door de stationshal
te lopen.
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Electrische auto’s:
méér CO2

Veelbelovend
Elektrische auto's worden door de politiek als veelbelovend gezien. Ze verbruiken veel minder energie
dan wagens op fossiele brandstof. De motoren zijn
wel twee à drie keer efficiënter.
Transport & Environment noemt de grote aandacht
hiervoor echter een hype. De groep verwacht dat er
tot 2030 slechts een bescheiden aantal van deze auto's rondrijden. De fabrikanten staan volgens de organisatie niet genoeg onder druk om minder
benzine- of dieselwagens te maken. „Die gangbare
auto's zijn voor hen makkelijk te maken. Ze hebben
ook geen noodzaak ermee te stoppen, zolang de EU
de normen voor CO2-uitstoot niet aanscherpt.”
Kritisch
De milieuorganisatie is ook kritisch over de CO2beperking door elektrische auto's. De totale emissie
door personenwagens beloopt slechts 40 procent
van de totale uitstoot door transport. De organisatie
ziet ook weinig voordeel als de stroom afkomstig is
van stroomcentrales die steenkool verbranden.
Zulke centrales staan nog veel in Duitsland.
Transport & Environment vraagt daarom om een
speciale meter in elektrische auto's. Die moet ervoor zorgen dat de auto-accu vooral gaat opladen
als er een overschot is aan groene stroom.
De organisatie heeft berekend dat als alle auto's in
Europa op stroom zouden rijden, er 15 procent
meer stroomproductie nodig is. Dat kan nog lager
uitvallen als automobilisten vooral 's nachts de
stekker in hun auto steken. b
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Elektrische auto's leiden tot de uitstoot van meer
broeikasgas CO2. Directeur Jos Dings van milieuorganisatie Transport & Environment waarschuwt
daarvoor. Hij wijst op een uitzondering in milieuregels voor auto's. Die bepalen dat een fabrikant
vanaf 2012 voor elke elektrische auto 3,5 olieverslindende SUV's mag verkopen en toch binnen de
milieunormen blijft. „Zo'n regel leidt tot meer olieverbruik en CO2 in plaats van minder. Maar je kunt
het klimaat niet voor de gek houden”, zegt Dings.
De milieuorganisatie wil dat de EU de uitzondering
schrapt.

Rechter verbiedt bouw kolencentrale E.ON

De rechter heeft 16 december 2009 de bouwvergunning van E.ON voor een nieuwe kolencentrale
op de Maasvlakte van tafel geveegd. E.ON is al jaren
bezig met de bouw van de omstreden kolencentrale. Greenpeace spande een rechtzaak aan tegen
de bouwvergunning, omdat zo’n grote en vervuilende centrale in strijd is met het bestemmingsplan.
Om de vergunning aan E.ON te kunnen verlenen,
had de Rotterdamse gemeenteraad toestemming
moeten geven voor aanpassing van het bestemmingsplan. Vorig jaar blokkeerde Greenpeace nog
de bouwplaats van de kolencentrale met een massale actie. Ook verzamelde Greenpeace ruim 75.000
stemmen die E.ON opriepen geen kolencentrale te
bouwen, maar te kiezen voor schone energie.
Fantastisch nieuws
Dit is fantastisch nieuws voor het klimaat én voor
Rotterdam', aldus Reinout Wissenburg, campagneleider klimaat van Greenpeace. 'Eén kolencentrale
stoot evenveel CO2 uit als 2 miljoen auto’s, dat is
een ramp voor het klimaat. b

Nieuw jaar, nieuwe website

Al een paar jaar knaagde bij de beheerders van de
bekende website van de ZPV, www.zonnestroomproducenten.nl het gevoel dat de website “niet lekker” ging. De opbouw is niet erg logisch, er staat
veel gedateerd materiaal op, bewerken is lastig, en
hij is gedecentraliseerd zodat de redactie er maar
van één punt aan kan werken. De notering in de Nederlandse Solar Top50 moet hoger. Het kan allemaal anders, beter, sneller en dus actueler, en zo
oordeelde ook de Algemene Ledenvergadering in
mei 2009. Er is het afgelopen halfjaar dus kei- en
keihard gewerkt, met name door Harry Schreeven
(Arnhem) aan de engine en de lay-out van een
nieuwe website. U vindt de site onder www.zonnestroomproducenten.org. In tegenstelling tot de
‘oude’ site is de nieuwe site gebaseerd op een gecentraliseerd content management systeem zodat
hij vanaf verschillende plekken waar ook ter wereld
tegelijk kan worden geactualiseerd. En gezien de
pijlsnelle ontwikkelingen op klimaat- energie- en
zonnestroomgebied is actualisatie noodzaak, meer
dan ooit.
Ontwerp
Het ontwerp is zover gevorderd dat we de nieuwe
website aan u kunnen voorstellen: www.zonnestroomproducenten.org. Hij is nog in ontwikkeling
maar draaide eigenlijk al een paar maanden op een
steeds hoger pitje. Hij wordt per 1 januari 2010 officieel. Vanaf dat moment worden beide websites
een tijdje parallel geactualiseerd terwijl we van
plan zijn de nieuwe website in de loop van 2010 zodanig verder aan te passen dat het op een gegeven
moment niet meer nodig is de oude website bij te
houden. Die kan dan stoppen. Old soldiers never
die, they fade away. Zo ook dus www.zonnestroomproducenten.nl. Hij heeft straks 7 jaar gevochten
voor duurzame en emissieloze elektriciteit en mag
nu met pensioen.
www.zonnestroomproducenten.org neemt het
vaandel over.
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correspondenten nodig. Harry Schreeven is en blijft
root, ofwel de technische hoofdwebredacteur met
eindverantwoordelijkheid voor de structuur van de
website. De content doen we met een aantal redacteuren.
Een en ander houdt in dat het bestuur van de ZPV
alle leden uitnodigt om eens na te denken om webredacteur te worden, bijvoorbeeld in een specialisme (‘panelen’, omvormers’, subsidies, lobby, PR,
noem maar op). We kijken met spanning naar de emailbus (secretaris@zonnestroomproducenten.nl).
U heeft nu zelf een extra kans om mee te helpen
zonnestroom in de mainstream te krijgen. b

vereniging

vereniging

Jaargang 6

Oproep tot betalen
contributie 2010

Beste leden,
Bij het ingaan van het nieuwe jaar gaat ook het contributiejaar van de vereniging weer van start. De
penningmeester ziet met “des penningmeesters
graagte” uw contributie van 2010 tegemoet. Ook dit
jaar kunen we deze, met dank aan het groeiende ledenaantal, nog steeds op € 10,00 houden. Had u
nog niet voor 2009 betaald, maakt u dan € 20,00
over. U doet de penningmeester een heel groot plezier door snel uw contributie te voldoen. Iedere
overboeking vóór februari scheelt straks weer het
versturen van een acceptgiro en een heleboel administratieve rompslomp.
Triodos Bankrekeningnummer 78.67.97.959 t.n.v.
Zonnestroom Producenten Vereniging.
Correspondentieadres: Thorbeckestraat 33, 2313
HD Leiden. b

Webredacteuren
Straks kunnen er dus vanaf verschillende punten
berichten aan de website worden toegevoegd. Hiervoor heeft de site enthousiaste webredacteuren en-
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