Beste deelnemer aan het zonnepaneelproject
Heino Herxen Windesheim
HerWinZon,

Het is even stil geweest rond ons project. De communicatie met de deelnemers is
vanaf 15 juli, de deadline voor het inleveren van de aanmeldingsformulieren,
minimaal geweest. Dat wil echter niet zeggen dat de projectgroep stil heeft
gezeten.
Gedurende de vakantieperiode is de balans opgemaakt en hebben we ons vooral
gericht op het invullen van de subsidieaanvraag, die voor 1 september bij de
Provincie moest zijn ingeleverd.
Nu hebben we eindelijk weer de tijd gevonden om jullie te informeren over de
stand van zaken. Welke stappen zijn er tussen 15 juli en 1 september genomen?:
1. In het weekeinde van 16 en 17 juli hebben we het aantal aangemelde Wp
(wattpiek) opgeteld en zijn we tot een overweldigend aantal van ruim 370.000 Wp
gekomen. 101 huishoudens hebben zich aangemeld voor deelname.
Als projectgroep waren we enigszins overdonderd door dit 'succes' en hebben
uitgerekend wat dit betekent voor de maximale subsidiebijdrage per Wp.
Wetende dat er maximaal 199.000 euro subsidie per project kan worden
aangevraagd, komt dit per geïnstalleerde Wp neer op een bijdrage van ongeveer
52 eurocent.
2 . In de week na de 15de juli hebben we de 'maatwerkoffertes' van de twee beste
aanbieders uit vier offertes, ISS en De Stroomplantage, met elkaar vergeleken en
hebben we na een grondige discussie gekozen voor ISS als 'hofleverancier" voor
ons project. ISS biedt haar panelen aan tegen de laagste prijs en levert een
prima kwaliteit en goede begeleiding in de uitvoeringsfase.
Uiteindelijk heeft ISS, rekening houdend met prijsontwikkelingen en ons grote
aantal deelnemers een offerte opgesteld waarbij de gemiddelde materiaalprijs
(dus exclusief montage) op 2,07 per Wattpiek is gesteld. Deze laatste offerte, met
verschillende pakketprijzen, is in de subsidieaanvraag richting Provincie
meegestuurd.
De keuze voor ISS wil niet zeggen dat u verplicht bent bij hen panelen af te
nemen. Wel is het zo dat ISS onze voorkeur geniet en dat we veel voorwerk voor
u uit handen hebben genomen door prijzen en kwaliteit van verschillende
aanbieders met elkaar te vergelijken.
3. In de dagen voor de deadline voor 1 september bereikten ons van
verschillende kanten berichten dat zich zo'n 15 projecten zouden aanmelden voor

de tenderregeling. In heel Overijssel schoten de initiatieven uit de grond en is er
een ware run ontstaan op de subsidiepot die, zo hadden wij vernomen, slechts
ruimte biedt aan 4 a 5 projecten. Er is dus sprake van een flinke onderlinge
concurrentie. Om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage uit de subsidiepot
is het uitgangspunt van de Provincie dat het project zoveel mogelijk Wp gaat
installeren tegen zo laag mogelijke subsidiebijdrage. Aan dit uitgangspunt kunnen
we door de samenwerking in het gebied Herxen/Windesheim en Heino tegemoet
komen en maken we met het grote aantal aangemelde Wattpiek en de daaraan
verbonden 52 eurocent per Wattpiek naar onze inschatting een zeer goede kans
om in aanmerking te komen voor de subsidie. Naar verluid zijn er enkele
projecten die op ongeveer dezelfde subsidiebijdrage uitkomen als wij. Een aantal
andere projecten zal waarschijnlijk een hogere subsidiebijdrage per Wp vragen
en daarmee een kleinere kans maken op deelname. Wat andere projecten
vragen is ons echter niet in detail bekend en we hebben dus op basis van
beperkte informatie een afweging moeten maken.
Een subsidie van 52 eurocent per Wp komt overeen met een subsidiebijdrage
van 25% op de aanschaf van de panelen en toebehoren. Eerder gingen we in
voorbeeldberekeningen uit van een iets hoger percentage. Door het grote aantal
deelnemers en de onderlinge concurrentie tussen projecten hebben we de
subsidiebijdrage over meer Wattpiek moeten spreiden. Daar staat tegenover dat
door de grotere hoeveelheid panelen een scherpere prijs wordt bedongen zodat
het iets lagere percentage wordt gecompenseerd en de netto investering gunstig
blijft.
4. Binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag krijgen we uitsluitsel van de
Provincie. Dus uiterlijk eind november weten we waar we aan toe zijn en of onze
inspanningen worden beloond.
Als ons project gehonoreerd wordt zullen we u uitnodigen voor informatieavonden
om het vervolgtraject te bespreken. Ook als we geen subsidie ontvangen kan het
aantrekkelijk zijn om gezamenlijk de voordelen van samenwerking te benutten.
Mocht u tot die tijd nog vragen hebben, schroom dan niet om ze per mail te
stellen. We zullen trachten u zo snel mogelijk van antwoorden te voorzien.
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