Naburige wijken welkom!
We spreken in deze brochure veel over Paddepoel
omdat dit de centrale wijk is en de ‘zetel’ van de
Stichting Paddepoel Energiek.
Maar de postcodes 9716, 9738, 9741, 9742, 9746,
9747 en 9831 vormen de gebieden van onze
postcoderoos.
Ook mensen uit deze omringende wijken mogen
hun belangstelling aangeven; graag zelfs! Als we
erg veel aanmeldingen krijgen, dan krijgen
inwoners die vlakbij de molen wonen en in
Paddepoel zelf de eerste keus.
Maar geef het gewoon aan, alle belangstelling is
welkom! En waar een wil is, is een weg!
De definitieve locatiekeuze maken we bekend zodra
dat rond is. We houden u op de hoogte.
Deze brochure is een voorlopige versie
gemaakt voor de burendag 24 september
2016. Vraag als deze brochure ouder is dan
drie weken naar een nieuwere versie via
info@paddepoelenergiek.nl.

Een stukje eigen
wijkwindmolen…
wie doet er mee?

Samen als buurtbewoners energie opwekken
is mogelijk geworden mede dankzij de
wetgeving en de regeling Verlaagd Tarief bij
collectieve opwek. In de volksmond ‘de
postcoderoosregeling’ genoemd. Deze
regeling is sinds 1 januari 2016 gunstiger
geworden dan hij aanvankelijk (in 2014)
was. Zeer globaal komt het erop neer dat je
geen belasting hoeft te betalen over de
energie die je zelf (samen) opwekt en
verbruikt.
Meer weten?
De postcoderoosregeling geeft kansen voor
verduurzaming. Wil je meer weten kijk dan
ook eens op:
www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagdtarief/de-regeling. Over die leuke
windmolens van EAZ kun je meer te weten
komen via www.eazwind.com/nl/home.
Het bestuur van Paddepoel Energiek
Foto voorzijde is de foto van de windmolen die we
op het oog hebben © Reyer Boxem.

Succes gegarandeerd?
De overheid heeft een garantie gegeven voor een
coöperatie dat de afspraken die je bij de oprichting
maakt voor de komende 15 jaar vervolgens ook
gegarandeerd zijn.
Dit maakt het aantrekkelijk genoeg om dit voorstel te
presenteren aan de wijk. Verder gaat het bij deze
regeling ook om een vorm van beleggen, waarbij dus
altijd een risico bestaat dat je echt zelf moet willen
aangaan.

Interesse?
Meld u nu aan als belangstellende. Dat geeft u
nog geen verplichtingen. Mail naam en adres
naar: info@paddepoelenergiek.nl

U verplicht zich nog tot niks. Als straks alle laatste
technische, juridische en financiële hobbels zijn
genomen maken we definitieve afspraken met
deelnemers. Hoe meer mensen aangeven dat ze
interesse hebben, des te groter de kans dat het
doorgaat. Dus mail ons vooral.

Coöperatie GP Paddepoel UA
Voor dit project denken we aan een nieuw op
te richten coöperatie die kan
gaan vallen onder de grotere
coöperatie voor lokale
duurzame energie die
Groningen rijk is:

Grunneger Power kan dan via
energieleverancier Noordelijk Lokaal
Duurzaam (NLD) de
klantadministratie verzorgen. De
coöperatie UA is de meest democratische en ook
juridisch beste vorm voor initiatieven zoals deze.
Kies hiervoor als je het leuk vindt om bij te
dragen aan de energietransitie en Groningen
van het gas af te helpen én iets leuks te doen
met je buren voor de wijk.

Van zonneveld naar wijkwind?
Het is in Nederland mogelijk om met
meerdere personen uit een wijk een
zonnepark aan te leggen. Op die manier
kunnen mensen die zelf geen dak ter
beschikking hebben ook investeren in
zonnepanelen. Wat ze investeren, verdienen
ze dan op termijn meer dan terug via een
belastingkorting.
Wat nieuw is, is de vraag of je wat je
met zon kunt doen ook voor wind
opgaat! Dit onderzoeken wij in Paddepoel.
Ons zoekgebied ligt ten Noorden van de wijk
(Zernike/ Reitdiepgebied). Met meer wind en
toch dichtbij! U kunt hier als wijkbewoner
van Paddepoel aan mee doen. En woont u in
een buurwijk? Zie achterzijde!

In november 2016 uitsluitsel
Wij hebben een plan voorbereid voor het
plaatsen van één tot drie kleine windmolens.
De praktische haalbaarheidsstudie is dan
compleet en dan besluit het bestuur van
Paddepoel Energiek of het werkelijk
doorgaat.

Het kan als je wilt NU!

Wat levert het op?

We zijn nu zover dat we kunnen zeggen: het is
mogelijk. En we kunnen mensen werven. Verwacht u
hierbij geen compleet gespreid bedje. Er moet nog
werk verzet worden voor die windmolens er werkelijk
staan.

Als u (bijvoorbeeld) 5% van de molen betaalt, bent u
eigenaar van 5% van de opbrengst. U verdient aan de
verkoop van de opgewekte stroom. Daarnaast betaalt
u minder energiebelasting; u krijgt per namens u
opgewekte kWh 12,18 cent korting (incl. BTW) op uw
energierekening.

Dus belangstellenden, participanten, meedenkers en
medebestuurders zijn welkom contact op te nemen om
dit leuke spannende initiatief te steunen – met geld of
met inzet!

Totaal gezien komt het erop neer dat u een jaarlijks
rendement van ongeveer 2% op uw investering kunt
verwachten gedurende de looptijd van 15 jaar. Dat
zou bij 250 euro inleg 5 euro per jaar zijn.

Hoe werkt meedoen?
Een EAZ-windmolen (de molen die wij op het oog
hebben) produceert stroom voor ongeveer tien
huishoudens en kost 48.400 euro (incl. BTW).
Je kunt één molen met tien mensen delen of met meer.
Voorlopig is de gedachte dat u kunt investeren in
winddelen die zullen worden uitgegeven per 1/200e van
een molen: per winddeel dus € 242.
Houd er rekening mee dat je (in principe) niet meer
moet investeren in de jaarlijkse opwek dan je zelf
jaarlijks aan stroom verbruikt thuis. Eén winddeel geeft
een jaaropbrengst van 135-150 kWh (afhankelijk van
de locatie en werkelijke windsnelheden).

Conclusie?
Echt rijk word je er niet van,
maar het is beter dan
de huidige rente op de bank.
Het precieze financiële plaatje wordt nog nader
bepaald. Grunneger Power/ GreK ondersteunt
Paddepoel Energiek hierbij met advies.

