Samen voor een
duurzame
omgeving!
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Beste buurtgenoten,
Al sinds vorig jaar werkt energiecoöperatie Energiek
Boerhaar hard aan het opzetten van een duurzaam
project in de omgeving Boerhaar. Waarom? In 2050
moet de CO2 uitstoot 95% lager zijn dan in 1990. We
kunnen dit alleen maar samen doen. Door twee
projecten met zonnepanelen op daken zetten we de
eerste stap. Zo dragen we gezamenlijk bij aan de
energietransitie.
Cijfers op een rij
.Om de energie die we binnen de gemeente Olst-Wijhe
jaarlijks gebruiken duurzaam te produceren, is er 560
hectare aan zonnepanelen nodig. Een gedeelte van de
energie wekken we op met zonnepanelen op daken. Het
begin is er: “de Boerhaar kan het dak op”. Twee agrariërs
aan de Boerlestraat - Edwin Groot Zwaaftink en Gijs van
Oosterhout - hebben de intentie om dak van hun stallen
beschikbaar te stellen. Er komen in totaal ca. 1.500
panelen te liggen, oftewel een kwart hectare aan
zonnepanelen.

Kort nieuws
U kunt nu lid worden van onze
coöperatie! Meld u aan via
energiek.boerhaar@gmail.com.

Postcoderoos project
De overheid stelt subsidie beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie. Dit
gaat via de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Dit is een regeling
voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van
elektriciteit. Met dit doel is Energiek Boerhaar dan ook opgericht. De coöperatie heeft
leden nodig om van deze subsidie gebruik te maken. Binnen een half jaar moeten
minimaal 80 leden gevonden worden. Naast het lidmaatschap van € 20,= p.j. kunnen
leden “zondelen” kopen en zo meedelen in de opbrengsten. Een deel van de opbrengst
gaat naar de dak eigenaar, een deel naar de deelnemers van het project en een deel
wordt geïnvesteerd in de lokale gemeenschap.
Iedereen die woont in het postcodegebied waarin het project gerealiseerd wordt of in
de daaraan grenzende postcodegebieden kan deelnemen. Hierdoor kunnen dus
bijvoorbeeld ook inwoners van Olst-Wijhe deelnemen. Vandaar de naam postcoderoos.
Wacht niet langer, schrijf u in!
U kunt zich nu al inschrijven als lid om zo bij te dragen aan een duurzame en fijne
leefomgeving! De inschrijving loopt tot 1 april 2022. U heeft dus even de tijd om erover
na te denken, maar wacht niet te lang! De doelstelling is plaatsing van zonnepanelen in
2022.
U kunt u inschrijven door te mailen naar energiek.boerhaar@gmail.com. Geef daarbij
aan of u lid wil worden en mee wil doen met ons.
Meer weten?
Energiek Boerhaar organiseert op vrijdag 22 oktober een informatiebijeenkomst. Deze
vindt op twee momenten plaats: om 16.00 uur en 19.30 uur in Buurthuis Pinokkio te
Boerhaar. Tijdens de bijeenkomst nemen wij u mee in de 2 projecten en daarnaast krijgt
u uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Meld u wel even van tevoren aan.
Dit kan via energiek.boerhaar@gmail.com of via Henk Jonkman: 06-22222745 (liefst via
WhatsApp).
Namens Energiek Boerhaar,
Ton van Remmen, Henk Jonkman, Systse de Vries, Atilla Jokovi, Mark Nijboer & Gerard
Schutte.
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