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Nieuwsbrief voor de leden van de coöperatie BoeN  

  
nummer 4, september 2017  

 

 
 

De Coöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht. In januari 2016 organiseerden we onze eerste 
informatieavond. Nu de opstartperiode voorbij is wil het Bestuur van BoeN de leden van de 
coöperatie regelmatig met een Nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen en de stand van 
zaken. Dit is de vierde Nieuwsbrief van BoeN, dit keer uitsluitend over ons zonnedak project.  

 
 
 
1. Het Zonnedak Holthuizen 
 

VRAAG: “Wilt u wél gebruik maken van zonne-energie, maar is uw eigen dak niet geschikt 
voor zonnepanelen? Neem dan deel aan het ‘zonnedak’ van BoeN”. 

 
Deze kans legden wij voor aan de leden van BoeN en aan vele andere in- en omwonenden van 
Bronkhorst. Het heeft meer tijd en aandacht gevergd dan we verwacht hadden om voldoende 
deelnemers te ‘werven’. Daarom is het project wat vertraagd geraakt. Maar inmiddels is de 
inschrijving gesloten, want we hebben sinds eind augustus jl. de aanmeldingen binnen van 60 
deelnemers die samen 716 zonnepanelen hebben besteld.  
 

Het project gaat dus dóór: het zonnedak Holthuizen wordt gebouwd!  
 

 
 
Op het dak van deze veestal aan de Toldijkseweg 39 in Steenderen gaat BoeN het collectieve 
‘Zonnedak Holthuizen’ realiseren. Dat dak komt helemaal vol te liggen met zonnepanelen, die 
gekocht zijn door deelnemers die wonen in Bronkhorst, Steenderen, Baak, Rha en Olburgen. De 
prijs per (certificaat van een) zonnepaneel wordt circa € 255,-.  
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2. Vervolgplanning 
 
Nu het besluit is genomen om het collectieve zonnedak te realiseren is de eerstvolgende stap 
het aanvragen van de subsidie van de provincie Gelderland. Want met een bijdrage van 20 % in 
de investeringskosten maakt de Provincie dit zonnedak tot een ook financieel interessant 
project.  
De subsidieaanvraag is inmiddels begin september 2017 bij de Provincie ingediend.  
 
De provincie zegt 13 weken nodig te hebben voor het afhandelen van de subsidieaanvraag.  
Dat betekent dat we in de tweede helft van november 2017 uitsluitsel verwachten van de 
Provincie. Krijgen we de subsidie dan kunnen we gaan bouwen.  
En dan zal het zonnedak in de eerste maanden van 2018 gereed kunnen zijn en duurzame 
groene energie gaan produceren.  
 

 
[foto AGEM] 
 
 
3. Wat betekent dit nu voor u als deelnemer aan het zonnedak?  
 
Als de subsidie verleend is organiseert BoeN een informatieavond voor de deelnemers; dat zal 
naar verwachting in december a.s. zijn.  
Dan praat BoeN de deelnemers helemaal bij over het project, en over de wijze van deelnemen. 
Ook maakt BoeN dan de definitieve prijs per certificaat van een zonnepaneel bekend. 
 
Aansluitend stuurt BoeN aan elke deelnemer in het zonnedak een overeenkomst voor de 
definitieve aankoop van certificaten van zonnepanelen, en vragen we u om het betreffende 
bedrag te betalen. Houd daar nu alvast rekening mee, want de betaling zal waarschijnlijk in 
december moeten plaatsvinden, naast – wellicht - uw andere decemberuitgaven!  
 
     
4. Overstappen naar AGEM ?  
 
Zoals eerder is uitgelegd (zie ook op de website www.boen.nu) hoeft u niet over te stappen naar 
AGEM als energieleverancier, maar er zijn goede redenen om die overstap te overwegen.  
 
Wilt u als deelnemer in het zonnedak overstappen naar de AGEM als energieleverancier, dan 
heeft dat namelijk voordelen voor uzelf en voor BoeN.  

http://www.boen.nu/
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Voordelen voor uzelf als deelnemer in het zonnedak:  

 U bent van alle administratief ‘gedoe’ af: AGEM regelt rechtstreeks dat u jaarlijks de 
korting op de energiebelasting krijgt waarvoor ‘uw zonnepanelen’ zorgen.  

 Uw lidmaatschap van BoeN is voortaan gratis: u bespaart dus 15 jaar lang elk jaar € 20,- 
(totaal € 300,- besparing). 

 AGEM vergoedt aan u de boete (tot max. € 100,-) als uw huidige energieleverancier u een 
‘overstapboete’ oplegt.  

 Wellicht is AGEM ook nog goedkoper dan uw huidige energieleverancier. Volgens AGEM 
betaalt een gemiddelde gebruiker bij AGEM jaarlijks bijvoorbeeld € 103,- minder dan bij 
NUON (zie de website van AGEM: www.agem.nu).  

Voordeel voor BoeN is dat AGEM voor elke deelnemer aan het zonnedak 15 jaar lang een 
‘maatschappelijke bijdrage’ van € 24,- per jaar aan BoeN geeft, en de eerste 3 jaar zelfs 
jaarlijks € 48,- per deelnemer. Daarmee kan BoeN werken aan andere energieprojecten.  
 
Best veel en goede redenen dus om over te stappen naar AGEM. 
 
 
Wanneer overstappen ?  
 
Als u wilt overstappen naar AGEM hoeft dat niet eerder dan in december a.s.  Dan wordt u 
immers door te betalen definitief deelnemer in het zonnedak Holthuizen.  
In de tussentijd tot december a.s. kunt u op de website van AGEM gemakkelijk nagaan of 
overstappen voor u voordelig is. Op deze webpagina van de website van AGEM vindt u een 
‘prijsvergelijker’:  https://agem.nu/prijsvergelijker/ 
Leg de laatste jaarafrekening van uw huidige energieleverancier ernaast en u ziet al gauw of en 
hoeveel goedkoper een contract met AGEM voor u kan zijn.  
 
U hoeft niet te wachten tot december: als u nu al wilt overstappen naar AGEM kan dat 
natuurlijk ook! Geef dan richting AGEM wel expliciet en duidelijk aan dat u deelnemer wordt 
aan het Zonnedak Holthuizen van BoeN. In dat geval geldt de vergoeding van een eventuele 
overstapboete ook nu al (want AGEM heeft van BoeN een lijst met de deelnemers gekregen).  
Als de komende maanden uw huidige contract met uw energieleverancier afloopt is dat 
natuurlijk ook een goed moment om over te stappen naar AGEM.  
 
 
Tot slot 
 
Het Bestuur van de energiecoöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over het 
‘Zonnedak Holthuizen”.  
Wilt u meer weten of heeft u voorstellen: meld het ons! 
 
 
Gerrit Jan Huetink, voorzitter 
Arjan Woestenenk, secretaris  
Dolf Pasman, penningmeester  
Jaap Schwarz, lid 
 
email:  secretariaat@boen.nu 
postadres:  Energiecoöperatie BoeN 

Bakerwaardseweg 5 
7226 LR Bronkhorst 
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