
    

 

Wek je eigen groene stroom op!  GC Zeegersloot doet mee, u ook? 
GC Zeegersloot neemt deel in het project Zon op Alphen, samen met de gemeente en Energiek Alphen aan den Rijn, 
een lokale energiecoöperatie. Eind mei heeft de golfclub de greendeal voor dit project ondertekend, samen met de 
gemeente en Energiek Alphen. Zon op Alphen is een collectief zonne-energieproject dat gebruik maakt van de zgn. 
postcoderoosregeling: deelnemers in dit project die een of meer certificaten kopen ontvangen kwijtschelding van de 
belastingdienst voor de door hun aandeel in het project geproduceerde elektriciteit. 

 
Vlnr:  Harry Duim(GC Zeegersloot),  Ferd Schel leman (Energiek Alphen), Leo Maat (Wethouder Duurzaamheid);  Hans van 
Weezel (GC Zeegersloot ) en Erik de Ruij ter (Energiek Alphen) 

Duurzame energie voor de leden en inwoners van Alphen aan den Rijn past helemaal in het beleid van de golfclub! 

Daken voor zonnepanelen: 

De gemeente en GC Zeegersloot stellen hun daken om niet beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Op het 
dak van het Rijnvicus (voorheen SWA) is plaats voor circa 1.600 panelen en op het dak van de driving range van GC 
Zeegersloot is plaats voor 160 panelen. Hier liggen al 48 panelen. 

 

Inwoners en bedrijven kunnen bij Zon op Alphen aan den Rijn voor € 200 eigenaar worden van één of meer certificaten 
(of panelen). Wie op zijn eigen woning geen zonnepanelen kan of wil plaatsen, kan op deze manier toch eigen groene 
stroom opwekken.  In ruil hiervoor betalen zij geen energiebelasting over de door hun aandeel geproduceerde kWh-en 
(een certificaat levert 250 kWh), een besparing van € 30 per certificaat. Ze verdienen hun investering in minder dan 
zeven jaar terug. Gerekend over de looptijd van 15 jaar van de zogenoemde postcoderoosregeling verdienen zij hun 
investering ruim 2 keer terug, een duurzame investering dus! 

Informatiebijeenkomst: 

Op donderdag 28 juni om 20.00 uur houdt Energiek Alphen aan den Rijn een informatiebijeenkomst op GC 
Zeegersloot. Iedereen met een kleinverbruikersaansluiting kan meedoen. Voor meer informatie, kijk op 
www.energiekalphenaandenrijn.nl. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst of ook inschrijven voor dit project. 

http://www.energiekalphenaandenrijn.nl/

