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Haal het zonnetje in huis

Deze vierde nieuwsbrief geeft informatie over de importheffing, over de

zonneatlas of over het spannende moment dat de knop om gaat.

En verder....

• Hebben wij nu ook zwarte panelen in voorraad;

• Leggen wij de laatste hand aan de website www.HandicomSolar.nl

• Het buurtcollectief breidt uit naar Drielanden;

• Informatieavond op dinsdagavond 25 juni, 20.00 uur
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1. Actueel

25 juni Gratis informatieavond over zonnepanelen bij

Handicom Solar

10 juli Bijeenkomst van energie ambassadeurs uit de regio:

2. De zonneatlas

Op 6 juni presenteerden Petra Lettink en Anne Marie Pronk

(Klimaatverbond) de zonneatlas van Gelderland. Met de belofte dat deze

website vanaf 14 juni online gaat. Op de

website www.zonneatlas.nl kunt u

inzoomen op woonplaats, wijk, straat en

eigen dak. Elk dak heeft een kleur van het

stoplicht; een groen dak is geschikt voor

zonnepanelen, een oranje dak is iets

minder geschikt en een rood dak ligt

bijvoorbeeld in de schaduw. Een Duits

computerprogramma berekent oppervlakte, lokaliseert een schoorsteenpijp

op het dak, berekent de schaduw en rekent voor wat de zonnepanelen op dit

dak kunnen leveren. Met het programma kunt U heel veel laten uitrekenen,

zelfs de prijzen. Maar het blijft natuurlijk indicatief.

Onze eerste indruk is dat het klopt dat er nog heel veel onbenutte kansen

liggen. Veel daken zijn groen. Als we inzoomen zien we ook wat de kleur

voor het gehele huis is, dat je echt per dak moet kijken. Kost wel wat tijd,

maar dan heb je ook een goede indruk!

De gemeenten van de regio Noord-Veluwe proberen met deze link hun

burgers te stimuleren om panelen aan te schaffen. Ook wij hopen dat de site

enthousiaste mensen oplevert. Wij realiseren dat een scan echt maatwerk is

en blijft om het beste uit je dak en uit de investering te kunnen halen! De

site geeft helaas soms situaties die valse verwachtingen kunnen wekken.

Foto: Anne Marie en Petra Lettink



3. Mijn eerste ervaringen, the day after

Als de panelen zijn bevestigd, de omvormer hangt en de kabels naar de

meterkast zijn aangesloten, dan is het moment gekomen dat de knop mag

worden omgedraaid. Een bijna magische handeling. De klik betekent voor

mij dat ik vanaf nu mijn eigen stroomleverancier ben. Ik doe bijna alle

elektrische apparaten even uit, loop naar de meterkast en bekijk de

draaischijfmeter. Ook als is het een sombere dag en laat op de middag, toch

presteren mijn paneeltjes het om de meter stil te zetten. Yes! Op een papier

noteer ik de meterstand en de datum.

De volgende morgen zie ik de meter echt terugdraaien. Yes, de meter draait

terug Een mooie zonnige en koele dag in mei, perfect! En niet alleen de

draaischijf draait linksom, ook de meterstand loopt terug. Wat een kik geeft

dat. De site van Omnik (www.omnikportal.com) heeft mijn produktie onder

een code staan. Een grafiek geeft real time de produktie. Ik kan nu overal

ter wereld de stroomproduktie van mijn paneeltjes volgen. Maar toch geef ik

de voorkeur aan mijn terugdraaiende meter.

4. Buurtcollectief Drielanden op komst?

Op de laatste informatieavond kwamen enkele enthousiaste buren uit

Drielanden. Tot nu toe maakten ze gebruik van de zonnecollector (warmte)

die al sinds de oplevering bij het huis hoorde. Helaas leverden de collectoren

zoveel problemen op, dat de bewoners ze hebben afgekoppeld en liever

willen inruilen voor zonnepanelen.

5. Importheffing

China produceert veel zonnepanelen tegen een aantrekkelijke prijs en goede

kwaliteit. Handicom Solar gebruikt Chinese panelen vanwege de goede

kwaliteit/ prijsverhouding. En ook omdat er eigenlijk geen geschikte

Europese leveranciers meer zijn. In het voorjaar werd bekend gemaakt dat

‘de Europese Commissie’ de Chinese PV-installaties willen weren onder het

mom van ‘dumping op de Europese markt’ en het tegengaan van import van

gesubsidieerde produkten’. De Europese produktiebedrijven kunnen niet

concurreren tegen de Chinese met deze lage prijzen. De ingreep van de

Commissie komt helaas te laat, de meeste Europese producenten zijn al

failliet. En door een forse prijsverhoging staan straks ook veel installateurs



van de panelen op straat. En wilt u nog zonnepanelen aanschaffen als deze

fors duurder worden?

Wat de Commissie wellicht verkeerd heeft ingeschat, is dat de Chinezen nu

dreigen met een handelsoorlog: “als jullie geen panelen willen, dan willen

wij jullie wijn niet meer importeren!” Oeps. Achttien van de vijfentwintig

lidstaten geven als advies geen importheffing te willen. Dit advies van de

lidstaten bereikt ook de Europese Raad. De lidstaten vrezen een

handelsoorlog met China en zij willen dat er duurzame zonnepanelen in

Europa komen. Slechts landen als Frankrijk en Italië zijn - op dit moment -

nog voor de importheffing.

Karel Ghuch van de Europese Commissie moet een list verzinnen. Hij stelt

per 6 juni een importheffing in van 11,8 procent. Als over twee maanden de

Chinezen niet met een goed voorstel komen, verhoogt hij de heffing tot ca

48 procent. Pas aan het einde van dit jaar kan de Europese Raad een

beslissing nemen en de plannen van Ghuch terugdraaien. Dan wordt de

heffing óf definitief, óf afgeschaft.

Handicom Solar neemt de importheffing (nu 11,8 procent) over in de

prijsberekening in haar offerte. Net als de andere zonnepaneelbedrijven

trouwens. Aangezien de offerteprijs voor een complete installatie voor ca.

een derde wordt bepaald door de zonnepanelen, stijgt de prijs met vier

procent. Als de offerte eenmaal getekend bij Handicom Solar ligt, nemen zij

het risico van een prijsstijging door de importheffing over.

6. Agentschapnl

De helft van de subsidie voor zonnepanelen is half mei al uitgeven!

Handicom Solar

Oranjelaan 29

3843 AA Harderwijk

0341 412629

solar@handicom.nl

http://zon.handicom.nl/nl

Dierzaam.nl/zonnestroom.html

Wilt u deze nieuwsbrief vaker ontvangen of wilt u een informatie avond

bezoeken, stuur ons dan een mail.


