Zonnepark Ameland
In 2016 heeft het Zonnepark Ameland maar liefst 6,7 miljoen KWh geproduceerd, terwijl 5,6
miljoen KWh werd verwacht. 2016 was dus een zonnig jaar en goed voor de bv waar AEC
voor een derde eigenaar van is. Op de eerstvolgende ledenvergadering wordt hier bij stil
gestaan. De obligatiehouders krijgen apart bericht.
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AEC onderzoekt elektrische deelauto’s
Samen met de Hanzehogeschool Groningen
onderzoekt AEC de mogelijkheid om
elektrische deelauto’s op Ameland te
introduceren. Deze auto’s worden dan slim
geladen met zonnestroom. Er volgt nog een
onderzoek waarbij Amelanders worden
benaderd door studenten. Doel hiervan is de
mobiliteitspatronen in kaart te brengen en de
wensen van de mensen te inventariseren.

Salderen gaat door tot eind 2023
De opbrengst van zonnepanelen mag worden afgetrokken van het verbruik van stroom over
een heel jaar. Deze fiscaal aantrekkelijke regeling gaat door tot eind 2023 waardoor het
aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen.
AEC en Kleinvaarwater tekenen een intentieverklaring
Jaap Wouters heeft als directeur van het vakantiepark een intentieverklaring met AEC
ondertekend om het park te verduurzamen en het werk dat hieruit voortvloeit zoveel mogelijk
lokaal uit te laten voeren. Kleinvaarwater gaat dus mee in de duurzame koers van het eiland.

AEC heeft u nodig
AEC heeft op dit moment 1000 energie klanten en 270 leden. Om Ameland verder te
verduurzamen hebben we meer draagvlak onder de Amelanders en toeristen nodig. Als we
allemaal meedoen kan AEC een grote speler worden op de energiemarkt op het eiland en
hebben we zelf zeggenschap. We kunnen het zonder de Nuons en Essents die inmiddels in
buitenlandse handen zijn.
Help uw buren, familie of bevriende toeristen om ze in contact te brengen met AEC. Een
simpel telefoontje naar 06-20932705 is al genoeg.
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