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Officiële opening Rijnvicus en GC Zeegersloot 
In deze nieuwsbrief 
kijken we met veel 
plezier terug op de 
officiële opening van 
de zonneparken 
Rijnvicus en GC 
Zeegersloot.  

Op 10 april jl. werd 
deze verricht door 
burgemeester Liesbeth 
Spies en wethouder 
Leo Maat 
(duurzaamheid) samen 
met de voorzitters Ferd 
Schelleman (Energiek 
Alphen aan den Rijn) 
en Stef Strik (Zon op Alphen).  

Burgemeester Spies: “Het succes van dit postcoderoosproject 
en de korte tijd waarbinnen alle certificaten zijn verkocht, 
laten zien dat duurzaamheid leeft in onze gemeente. Wij 
hopen dat dit project een voorbeeld is en letterlijk energie 
geeft om méér projecten voor de inwoners van de gemeente 
te realiseren én dat er dus snel meer daken beschikbaar 
komen voor Zon op Alphen.” 

Het was een drukbezochte en geslaagde bijeenkomst bij 
Rijnvicus. Klokslag 16.00 uur, juist voordat wethouder Leo 
Maat de officiële openingshandeling verrichtte, lukte het de 
installateurs van Zon & Co en Ponsioen Installatietechniek 
om de eerste van de achttien omvormers aan te sluiten en 
konden we online laten zien dat de eerste groene stroom van 
Zon op Alphen werd opgewekt. De dagelijkse productie is 
voor iedereen te bekijken op dit portaal. 

Verslag 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Rijnvicus#/dashboard
https://zonopalphen.nl/spetterende-opening-eerste-zon-op-alphen-project/


  
 

Stand van zaken GC Zeegersloot 
De aanleg van de installatie op het dak van de driving range van Golfclub Zeegersloot liep helaas 
enige vertraging op, door technische omstandigheden. Inmiddels zijn er 223 zonnepanelen geplaatst, 
nog zes meer dan in het oorspronkelijke plan. De aansluiting is naar verwachting eind mei gereed. 
Dan treedt zowel voor de deelnemers van GC Zeegersloot als Rijnvicus de Postcoderoosregeling in 
werking. In totaal profiteren dan zo’n 175 inwoners van de gemeente van het feit dat zij zelf groene 
stroom opwekken. 

 

Stand van zaken  

  

https://zonopalphen.nl/zon-op-alphen/postcoderoos-gc-zeegersloot/


Ledenvoordeel bij Greenchoice 
Dankzij een overeenkomst van Zon op Nederland met 
Greenchoice kunnen leden van Energiek Alphen een 
speciale prijs voor hun 100% groene energie krijgen. Het 
voordeel kan volgens Greenchoice oplopen tot 60-100 
euro per jaar, vergeleken met andere aanbiedingen. Leden 
die certificaten van Zon op Alphen afnemen hoeven zich 
niet apart bij Greenchoice aan te melden, dat gaat 
automatisch. Ben je lid van Zon op Alphen, maar heb je 
(nog) geen certificaten, dan kan je al wel overstappen en van deze aanbieding gebruik maken. 

Aanbieding 

 

Nieuws uit Den Haag: nog geen nieuwe Postcoderoosregeling 
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat de salderingsregeling 
voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs 
afgebouwd. Het kabinet bekijkt ook of en hoe de Postcoderoosregeling zal worden aangepast of 
wordt vervangen. De minister wilde de regeling net als de salderingsregeling al in 2021 vervangen, 
maar in Den Haag is men tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te 
organiseren is. Minister Wiebes verwacht dat de gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar 
gehandhaafd blijft voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of voor 2021 investeren in 
zonnepanelen. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens 
uitvoeringsproblemen. 

ODE Decentraal (de belangenbehartiger van lokale energiecoöperaties) blijft in gesprek met het 
ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen 
zonder geschikt (eigen) dak. 

Meer weten? Lees verder 

Algemene Ledenvergadering 
Op dinsdag 14 mei a.s. wordt de eerste Algemene Ledenvergadering van coöperatie Zon op Alphen 
aan den Rijn U.A. gehouden. De bijeenkomst is in het Stadskantoor. Leden van Zon op Alphen 
hebben afgelopen week de uitnodiging en agenda ontvangen. De inloop/registratie is vanaf 19.30 
uur; de vergadering begint om 20.00 uur. Naar verwachting sluiten we rond 22.00 uur af. 

De vergadering is toegankelijk voor alle geregistreerde leden van Zon op Alphen, dus ook als u wel lid 
bent, maar nog geen certificaten heeft. Registratie als lid van Zon op Alphen is kosteloos en geheel 
vrijblijvend. Klik hier. 

Voor een goede organisatie van de avond vragen wij je om je van tevoren aan te melden voor de 
ledenvergadering. Klik op de button en bekijk dan ook meteen de agenda. Als u zich al eerder heeft 
aangemeld/afgemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. 

Aanmelden ALV 

  

https://www.greenchoice.nl/zonopnederland/
https://energiesamen.nu/2019/05/02/nog-geen-beslissing-over-aanpassen-postcoderoosregeling/
https://zonopalphen.nl/zon-op-alphen/aanmelden-zon-op-alphen/
https://zonopalphen.nl/nieuws/aec_events/algemene-ledenvergadering-alv/


Koninklijke onderscheiding voor Stef Strik 
We eindigen deze nieuwsbrief even feestelijk als we begonnen, namelijk met het bericht dat 
voorzitter Stef Strik van de coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn U.A. op 29 april jl. een koninklijke 
onderscheiding ontving. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn 
diverse vrijwilligerswerkzaamheden bij IVN en als voormalig gemeenteraadslid. Sinds kort komt daar 
dus nog zijn voorzitterschap van Zon op Alphen bij. Gefeliciteerd Stef! 

 


