Nieuwsbrief juli 2020
In deze nieuwsbrief brengt de AEC haar leden graag op de hoogte van alle activiteiten
en informeert de coöperatie belangstellenden waar het zich mee bezig houdt.

HOGE OPBRENGST ZONNEPANELEN IN MAART EN APRIL
Goed nieuws! Afgelopen voorjaar hebben de zonnepanelen van de AEC goed gedraaid.
In maart en april hadden de zonnepanelen van zowel het zonnepark op het vliegveld als
de 200 panelen op appartementencomplex De Berkenhof een ongekend hoge
opbrengst. April was dan ook, met ongeveer 287 uren zon tegen normaal 178, de
zonnigste aprilmaand sinds het begin van de metingen.

‘ENERGIE VANONS’: EEN VOLWAARDIGE ENERGIELEVERANCIER
Nog meer goed nieuws! Ditmaal vanuit de coöperatieve energieleverancier ‘Energie
vanOns’. Met meer dan 100 aangesloten energiecoöperaties in Noord-Nederland wonen
en werken duizenden mensen met duurzame, groene stroom. Al meerdere jaren op rij
scoort ‘Energie vanOns’ een dikke 10 als duurzaamheidsscore in de Energievergelijker
van de Consumuntenbond. Het bedrijf staat er financieel goed voor en ze hebben 10%
meer uitgekeerd in 2019 aan coöperaties dan normaal. De AEC is één van de
medeoprichters van Energie vanOns, voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD).

ZONNEPARK OP VOORMALIGE VUILSTORT IN DE BALLUMERBOCHT
Er worden plannen gemaakt om een zonnepark te realiseren op de voormalige vuilstort
in de Ballumerbocht. Samen met Duurzaam Ameland onderzoekt de AEC of het
mogelijk is om de opgewekte elektriciteit om te zetten naar waterstof. Op deze manier
raakt het elektriciteitsnetwerk van Ameland niet overbelast. De waterstof zou
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als brandstof.

WARMTESCANS NES
Begin dit jaar is de AEC begonnen met het uitvoeren
van warmtescans in Nes in opdracht van de
gemeente. Met behulp van een warmtebeeldcamera
worden de scans van woningen gemaakt en kunnen
bewoners advies krijgen over eventuele
warmtelekken. De warmtescans zijn een onderdeel
van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
Gemeente Ameland heeft hiervoor een subsidie
binnengehaald om de CO2-uitstoot van huishoudens
te verlagen. Zodra het weer kouder wordt, zal de
AEC verder gaan met het uitvoeren van de
warmtescans.

DUURZAAM AMELAND HAALT EUROPESE SUBSIDIE BINNEN
Duurzaam Ameland, waar de AEC ook nauw bij betrokken is, heeft een Europese
subsidie binnengehaald. Dankzij deze subsidie kan de AEC een nieuw project leiden
voor een slim elektriciteitsnet. Hiermee wordt bedoeld het schakelen van
warmtepompen wanneer het netwerk zwaar belast wordt. Voor de Europese subsidie
moet de AEC haar statuten aanpassen. Meer informatie hierover zal worden gegeven
op de eerst volgende algemene ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Er is een nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering vastgesteld. Dit zal
plaatsvinden op dinsdag 15 september. De leden van de AEC krijgen hiervoor nog een
uitnodiging.

AEC IS OP ZOEK!
Wie heeft er nog een ongebruikt dak? De AEC is op
zoek naar daken om zonnepanelen van de
coöperatie op te leggen. Op deze manier wil de AEC
lokale en duurzame energie opwekken.
Voor meer informatie, neem contact op met Johan
Kiewiet, directeur van de Amelander Energie
Coöperatie, telefonisch via 06-20932705 of stuur een
mail naar info@amelandenergie.nl.

