Nieuwsbrief 8, april 2021
Project BMM Groen opgeleverd
Oplevering derde project
Na realisatie van de eerste 2 projecten - Linde en Schildersbedrijf Leo Meures - zijn we
gestart met de voorbereiding en uitvoering van het 3e project bij groenbedrijf BMM
Groen, Industriestraat 13 te Sittard. In dit project konden ook inwoners uit Limbricht en
Einighausen deelnemen. Vanwege aanstaande veranderingen in de subsidietoekenning
wilden we graag dit project vóór 1 april 2021 realiseren, zodat alle drie de projecten in
hetzelfde stramien geëxploiteerd zouden kunnen worden.

Op 26 februari 2021 is gestart met de werkzaamheden van Enexis en vervolgens het
plaatsen van de meterkast. Vanaf 1 maart zijn 150 PV-panelen door New Energy
Systems geplaatst. Met deze panelen wordt circa 60.000 kWh duurzame elektriciteit
opgewekt. Het project is mogelijk gemaakt door de inbreng van 13 leden.

Op 9 maart is de installatie in bedrijf genomen. Op 10 maart is door wethouder Kim
Schmitz met een symbolische druk op de knop de installatie in bedrijf genomen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV van onze coöperatie vindt plaats op woensdag 16 juni in Oos Zittesj Hoes aan de
Odasingel 659 te Sittard. Aanvang: 19.30 uur. Volgens het stappenplan van onze
regering mogen vanaf die datum 50 mensen in één ruimte samenkomen, rekening
houdend met 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht dit onverhoopt toch niet worden
toegestaan dan zullen wij dit tijdig berichten.
De leden ontvangen de agenda met bijbehorende stukken tijdig per mail en kunnen
desgewenst agendapunten inbrengen voor de ALV.
Premie voor leden, die energie van om | nieuwe energie afnemen.
Deze leden ontvangen, via onze coöperatie, jaarlijks een premie van € 25,00 voor de
afname van stroom en € 25,00 voor gas. De premies worden per productiejaar
overgeboekt naar de betreffende leden, voor het eerst per 1 juni 2020.
Inmiddels zijn 8 leden in project Linde en 2 leden in project Meures klant bij om |
nieuwe energie. Bijkomend voordeel voor onze coöperatie is dat de afhandeling van de
teruggave van de energiebelasting wordt vereenvoudigd.
Aanmelden kan via de website.
Nieuwe leden en nieuwe projecten
Wij starten nu met het uitwerken van de systematiek voor nieuwe projecten conform de
SDE-regeling en zullen hiertoe nieuwe project mogelijkheden binnen de gemeente
Sittard-Geleen zoeken. We zullen jullie op de hoogte houden via onze website.
Geïnteresseerden voor het lidmaatschap van onze coöperatie kunnen zich gewoon
aanmelden via de website www.duurzaamsittard.nl
Zolang er nog geen nieuw concreet project is worden aanmelders op de reservelijst
gezet en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

