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Nieuwsbrief mei 2021
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.

750 ZONNEPANELEN OP SCHUUR MAATSCHAP BORSCH BIRZA
Komende juni plaatst de AEC 750 zonnepanelen op de schuur van Maatschap Borsch Birza in Ballum. De
zonnepanelen worden geplaatst via de SDE subsidieregeling en helpt de maatschap te verduurzamen. SDE
subsidie staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en is bedoeld om bedrijven en organisaties
te stimuleren om hun eigen duurzame energie op te wekken. Naar verwachting zullen de panelen 261.000 KWh
per jaar opbrengen. Dit is ongeveer het verbruik van 75 huishoudens.

TWEE POSTCODEROOS DAKEN IN HOLLUM
In februari heeft de AEC de bewoners van Ameland via een huis-aan-huis folder geïnformeerd over een nieuw
PostCodeRoos project, sinds dit jaar Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking genoemd. Met dit
project plaatst de AEC zonnepanelen op twee daken in Hollum en iedereen op Ameland kan hieraan deelnemen
door een zonneparticipatie te kopen in de vorm van een zoncertificaat. Deelnemers kunnen hiervan profiteren
met een rendement tot 6%. Een dertigtal huishoudens hebben zich al ingeschreven op te participeren in 400
zonnepanelen. Er zijn nog enkele panelen beschikbaar. Bij vragen of interesse, neem contact op met Johan
Kiewiet, directeur van de Amelander Energie Coöperatie.

ZONNEPARK OP VOORMALIGE VUILSTORT IN
DE BALLUMERBOCHT
De AEC is voornemens om samen met gemeente Ameland en
Wetterskip Fryslan een nieuw zonnepark van 3 MWp te
ontwikkelen op de voormalige vuilstort in de Ballumerbocht. Er
wordt een batterij aan het zonnepark gekoppeld, om bij een
overschot aan zonnestroom de energie op te slaan en op een later
moment te leveren. Gelijktijdig onderzoekt de gemeente de
mogelijkheden naar waterstofproductie en het inzetten van een
rioolslibvergister. De AEC neemt hierin geen deel. De leden van de
AEC kunnen nog toestemming geven voor het zonneparkproject bij
de volgende ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Door corona is de ledenvergadering in het voorjaar vervallen. De AEC hoopt in september bij elkaar te kunnen
komen om de leden weer helemaal op de hoogte te brengen van alle activiteiten. Zodra er een datum bekend is,
zullen alle leden een uitnodiging ontvangen.

AEC IS OP ZOEK!
De AEC zoekt twee nieuwe bestuursleden: een penningmeester en een
algemeen bestuurslid. Vindt u het belangrijk dat Ameland zelfvoorzienend
wordt en wilt u hier graag over meepraten en meedenken? Wilt u ons helpen
met de financiën binnen het bestuur of kent u iemand die goed is met cijfers?
Laat het ons weten!
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.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@amelandenergie.nl toe aan uw adresboek.

