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Project Schildersbedrijf Leo Meures opgeleverd
Oplevering tweede project
Ten gevolge van Corona was de drukte op de stortlocatie Milieuparkweg zo groot dat de
gemeente tijdelijk in de straat alleen eenrichtingverkeer heeft toegelaten. Ten gevolge
hiervan heeft het project vertraging opgelopen bij de vergunningverlening voor de
graafwerkzaamheden van de aannemer. Er moest namelijk door Enexis een kabel van
het trafostation bij de stortlocatie naar het Schildersbedrijf Leo Meures worden gelegd.

Op 11 mei is gestart met de graafwerkzaamheden en in week 18 zijn de 241 PV-panelen
door New Energy Systems geplaatst.

Op 18 mei is de installatie in bedrijf genomen. Op 4 juni is door wethouder Judith
Bühler met een symbolische druk op de knop de installatie in bedrijf genomen.
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20200604/tweede-project-duurzaam-sittardsuccesvol-afgerond/

Eerste productiejaar project Linde
Teruggave energiebelasting
Op 4 juni 2019 is het eerste project Linde 6 van start gegaan. Het eerste productiejaar
loopt van 4 juni 2019 tot 1 juni 2020. Vervolgens zullen de volgende productiejaren van
1 juni tot 1 juni lopen en zal in het 15e jaar een correctie van de 4 dagen plaats vinden.
De totale productie in het eerste jaar is circa 20 % hoger dan begroot. Dit is vooral te
danken aan het extreem goede weer.

De totale productie bedroeg 129.000 kWh ten opzichte van de begrootte 107.700 kWh.
Per lid is op 1 juni 2020 het aandeel naar gelang het aantal panelen doorgegeven aan de
betreffende energieleverancier. Zij dragen bij de eerstvolgende jaarafrekening zorg voor
de teruggave van betaalde energiebelasting aan de leden.
Algemene Ledenvergadering
In verband met Corona is de Algemene Leden Vergadering die eind mei gepland was niet
doorgegaan. Dit jaar is het wettelijk mogelijk de termijn voor het houden van de ALV
maximaal 4 maanden te verlengen. Het bestuur heeft besloten hiervan gebruik
te maken en de ALV vast te stellen op 15 september 2020.
Datum uiteraard onder voorbehoud van de dan vigerende Corona-richtlijnen.

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 kalender overgeboekt,
voor het eerst per 31 december 2019 naar rato van het aantal maanden, dat energie is
afgenomen in dat jaar.
Inmiddels zijn 7 van onze 22 leden in project Linde 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 projecten
Het volgende (derde) project is gepland op de daken van BMM Groen gelegen aan de
Industriestraat 13 te Sittard.
Op de daken kunnen 330 PV-panelen van 385 Wp geplaatst worden.

Leden binnen de postcodegebieden 6131, 6134, 6135,6136, 6141 en 6142 kunnen
deelnemen. Er is plaats voor 20 tot 25 deelnemers.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een business case laten maken.
Hiertoe kunnen ze zich aanmelden via de website www.duurzaamsittard.nl

