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Nieuwsbrief Zon op Alphen - juni 2018
Dit is de eerste nieuwsbrief van Zon op Alphen, het project van Energiek
Alphen aan den Rijn waarin twee collectieve zonneparken worden gerealiseerd.
We doen verslag van de informatieavonden die op 5 en 11 juni jl. zijn
gehouden. In deze nieuwsbrief treft u ook de presentaties van deze avonden
aan.
De eerstvolgende informatieavond is op donderdag 28 juni a.s. bij Golfclub
Zeegersloot, Kromme Aarweg 5, Alphen aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur. Klik
hier voor aanmelden.

Hoge opkomst bij informatieavonden
https://mailchi.mp/5cfe7604cf30/nieuwsbrief-zon-op-alphen?e=[UNIQID]
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De twee informatieavonden over Zon op Alphen mochten zich in een grote
belangstelling verheugen. In totaal kwamen meer dan 120 belangstellenden
naar het Stadskantoor. Na een welkomstwoord van Leo Maat, wethouder
Duurzaamheid, kregen zij veel informatie over deelname aan de
zonneprojecten Rijnvicus en GC Zeegersloot: hoe de projecten zijn
georganiseerd en waarom het goed is om mee te doen: “Omdat het goed is
voor het milieu en omdat het goed is voor uw portemonnee”, concludeerde Leo
Maat.
Lees verder of klik op onderstaande buttons om de presentaties te bekijken.

Presentatie Zon op Alphen

Presentatie Zon op Nederland

Meedoen met Zon op Alphen
Inschrijven
Heeft u belangstelling om mee te doen aan Zon op Alphen? Schrijf u dan nu is. Ga
naar www.zonopalphenaandenrijn.nl en registreer u. Wij houden u dan op de hoogte
van de voortgang van de projecten. Deze voorinschrijving verplicht u tot niets.
Deelnemende postcodewijken
Deelname aan de zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot is mogelijk voor
inwoners van de volgende postcodewijken: 2391, 2394, 2396, 2401 t/m 2409, 2445
en 2471. Kijk op www.energiekalphenaandenrijn.nl voor meer informatie over ‘de
postcoderoos’.
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Deelname aan de zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot is mogelijk voor
inwoners van de volgende postcodewijken: 2391, 2394, 2396, 2401 t/m 2409,
2445 en 2471. Kijk op www.energiekalphenaandenrijn.nl voor meer informatie
over ‘de postcoderoos’.
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Rendementsberekening
Het verschil in rendement tussen sparen bij de bank en in zonnepanelen is
groot. Laten we het eens voorrekenen:
Bij de bank is de rente nu 0,5%. Omdat er in vijftien jaar veel kan gebeuren,
gaan we uit van gemiddeld 3% rente per jaar. En we rekenen rente over rente.
Een rekenvoorbeeld
Stel dat u vijf panelen koopt voor 1.000 euro. U ziet de rente over 15 jaar in de
blauwe staafjes. In vijftien jaar spaart u 558 euro. Met uw vijf panelen bespaart
u per jaar 150 euro, maar omdat u aan het eind uw inleg van 1.000 euro niet
terug krijgt, trekken we die er in vijftien gelijke porties van af. U bespaart dan
netto 83,30 euro per jaar; dit zijn de gele staafjes in de grafiek.
Na vijftien jaar heeft u 1.250 euro bespaard op uw energierekening. Het is
duidelijk: met zonnepanelen bespaart u veel meer geld en energie!
Maar wat als de spaarrente hoger is? Dat hebben we ook voor u uitgerekend.
Pas als de gemiddelde rente over vijftien jaar 5,5% wordt, gaat sparen meer
opleveren. Dat is niet onmogelijk, maar wel heel erg onwaarschijnlijk!
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Rijnvicus flyert voor Zon op Alphen
Medewerkers van Rijnvicus hielpen afgelopen week met de bezorging van Zon op Alphen-folders in
verschillende Alphense wijken. Rijnvicus is de nieuwe naam van het werkbedrijf van de gemeente Alphen
aan den Rijn, afgelopen jaar ontstaan uit een samenvoeging van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan
den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente.
Een vicus was in de Romeinse tijd een nederzetting met handwerkers en handelaren, een soort van
handelsplaats. In Alphen was een dergelijke nederzetting te vinden. Het voorvoegsel Rijn staat voor het
werkgebied van Rijnvicus de Rijnstreek, bestaande uit Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag &
Braassem.
Op het dak van Rijnvicus aan de Distributieweg wordt een zonnepark aangelegd. Hier is plaats voor circa
1.600 zonnepanelen, waarmee wordt voorzien in het elektriciteitsgebruik van ongeveer 150 huishoudens.
Jaarlijks wordt ruim 400.000 kWh opgewekt, met een besparing van ruim 200 ton CO²-uitstoot per jaar.
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