Rozendaal, 20 maart 2020
Uitgave 2020-06
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
Geachte, beste, inwoners van Rozendaal,
Het is een rare tijd door het coronavirus. Velen van ons werken voor zover mogelijk
noodgedwongen thuis. Velen van ons jongleren met de opvang van kinderen die niet naar school
of opvang kunnen. We zeggen feestjes af, ook in kleinere gezelschappen, en schrappen sociale
bezoekjes. Geplande evenementen gaan niet door, het etentje in een restaurant moet wachten.
Help elkaar!
Als ik me beperk tot onze gemeentegrenzen lijken de gevolgen misschien beperkt: we hebben
weinig horeca en bedrijfsleven en het aantal evenementen waar veel mensen op af komen is altijd
al relatief beperkt. Dat past bij onze rustige woongemeente. Maar úw leven, dat zich ongetwijfeld
ook voor een groot deel buiten onze gemeentegrenzen afspeelt, is nu echt anders geworden. Het
vraagt veel van ons allemaal. Voor u als ondernemer, of u nu in of buiten onze gemeentegrenzen
actief bent, kunnen de gevolgen groot zijn. Dat besef ik me en ik voel met u mee. Rozendaal is
een hechte gemeenschap, met mensen die naar elkaar omkijken. Ik hoop dat we dat ook de
komende weken in praktijk brengen. Zijn er mensen in uw omgeving die ouder zijn, of die om
andere redenen in een risicogroep vallen? Helpt u elkaar dan zo veel mogelijk. Doe de
boodschappen voor een ander, haal een medicijn op bij de apotheek, of bel gewoon eens met
elkaar om te kijken of er nog iets nodig is. We willen hier vanuit de gemeente graag bij helpen.
Lees daarover het bericht “Tijdelijk centraal steunpunt van start” verderop in In de Roos..
Hart onder de riem
Voor alle Rozendalers die in de zorg werken, het onderwijs, bij brandweer of politie, of
bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of een supermarkt: zij werken door, in sommige
beroepsgroepen flink harder dan daarvoor. We weten dat een aardig aantal van de Rozendalers in
de zorg werkt, onder andere in de ziekenhuizen in onze regio. Deze mensen zijn keihard aan het
werk. Mijn complimenten en grote dank gaat uit naar u. Ik wil u langs deze weg een hart onder de
riem steken en ontzettend bedanken voor uw werk. Ik hoop dat u het applaus dat dinsdagavond
17 maart om 20.00uur voor u klonk heeft kunnen horen.
Evenementen, horeca en school
De scholen en kinderopvang in onze gemeente – Het Rhedens, IKC Dorpsschool inclusief Puck
& Co – zijn in ieder geval tot 6 april gesloten. Voor Kasteel Rosendael en restaurant The Hunting
Lodge geldt hetzelfde. Evenementen zoals de actie van onze kinderburgemeester tijdens de
landelijke ‘Opschoondag’ op 21 maart gaan niet door. Dit geldt ook voor alle activiteiten in de
Kerk van Rozendaal. Kerkdiensten vervallen. Geplande concerten en andere activiteiten van de
‘Vrienden van de Kerk van Rozendaal’ zijn afgelast en worden indien mogelijk later overnieuw
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gepland. Ook de wekelijkse ontmoetingsochtenden in de Serre op de woensdagen gaan niet door.
De pop-up expositie Duurzaamheid in de Torckschool sluit helaas voorlopig de deuren.
Vooralsnog gelden alle maatregelen landelijk tot 6 april. We zien dat sommigen er voor kiezen
om ook activiteiten ná 6 april te annuleren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bevrijdingsconcert
van onze Koninklijke Rosendaalsche Kapel op 17 april in Openluchttheater De Pinkenberg: dat
gaat niet door. Alle activiteiten van onze Oranjevereniging en de stichting Velp voor Oranje in
Rozendaal en/of Velp rondom 75-jaar vrijheid in het weekend van 17-18-19 april zijn eveneens
geannuleerd.
Ik besef dat het gaat om activiteiten waar vrijwilligers vaak al vele uren werk in gestoken hebben.
Evenementen waar u en ik naartoe leven. De beslissing om te stoppen is geen gemakkelijke. Het
afgelasten van unieke evenementen zoals die rond 75-jaar bevrijding gaat mij aan het hart, maar
ik heb alle begrip voor de keuze.
Als de situatie verandert, of als we bijzonderheden te melden hebben, informeren we u via onze
website en via de volgende In de Roos. Heeft u vragen over een specifieke activiteit of
bijeenkomst? Benadert u dan de organisator, of de gemeente via gemeente@rozendaal.nl.
Gemeentelijke dienstverlening
De gemeentelijke organisatie werkt door, maar zo veel mogelijk thuis. Overleggen doen we zo
veel mogelijk digitaal en telefonisch. We proberen ‘als normaal’ ons werk te doen, maar doordat
niet iedereen op de normale tijden en de normale manier aanwezig is, kan het in sommige
gevallen wel iets langer duren voor u een reactie krijgt. Sommige zaken verplaatsen we. Zo
bezoek ik de komende weken bijvoorbeeld geen jubilerende bruidsparen. Heeft u vragen over
gemeentelijke diensten? Vanzelfsprekend kunt u via e-mail en telefoon bij ons terecht.
Burgerzaken
De balie Burgerzaken blijft op de normale openingstijden bezet. Er worden extra
hygiënemaatregelen in acht genomen. Wel vragen we u om uw zaken zo veel mogelijk
telefonisch of via e-mail te regelen en om de bezoeken aan onze balie Burgerzaken die geen haast
hebben uit te stellen.
Neem de maatregelen in acht!
In onze gemeente was aan het begin van deze week één bekend/officieel geval van besmetting
met het coronavirus. Ik heb de patiënt in kwestie, die gelukkig aan de beterende hand is,
telefonisch gesproken en alle sterkte en beterschap gewenst namens het gemeentebestuur. Echter:
vanaf deze week worden alleen zorgverleners en mensen in kwetsbare groepen nog getest. Waar
voorheen burgemeesters nog geïnformeerd werden over ieder individueel geval in de eigen
gemeente, gebeurt dit nu alleen nog in ernstige en uitzonderlijke gevallen. Ik – en u – hebben dus
geen nauwkeurige informatie meer over het aantal besmettingen. Maar veel belangrijker dan de
aantallen vind ik de personen áchter de getallen. Als u ziek thuis bent, wens ik u van harte
beterschap.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de besmettingen in onze omgeving zich zo min mogelijk
uitbreiden. Dat kan door met elkaar alle maatregelen in acht te nemen die de rijksoverheid heeft
opgesteld. Blijf thuis als u verkouden bent (hoesten, niesen, neusverkoudheid, keelpijn etc.) en/of
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koorts hebt. Beperk uw sociale contacten ook als u zich gezond voelt. Beperk in het bijzonder
bezoeken aan mensen met een kwetsbare gezondheid. Werk waar mogelijk thuis. Houdt in het
openbaar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Neem deze maatregelen niet te licht op en hou u er aan, ook al is dit moeilijk, vervelend en
onpraktisch! Het is nodig, vooral om deze pandemie ‘gecontroleerd’ te laten verlopen de druk op
onze gezondheidszorg beheersbaar te houden.
Meer informatie nodig?
Over het coronavirus is nog veel onbekend. Verder onderzoek is nodig. We weten wel dat het
overgrote merendeel van de mensen die het virus heeft opgelopen gelukkig goed herstelt. Dat
geeft een zekere gerustheid, in deze tijd van ongerustheid. In deze tijd zijn social media mogelijk
meer een zegen dan ooit, omdat we op deze manier contact met elkaar kunnen houden. Maar het
leidt ook tot spookverhalen die de ongerustheid nodeloos verhogen. De informatie die wij, als
gemeente, volgen is die van de rijksoverheid, het RIVM en onze GGD en Veiligheidsregio (de
VGGM). Kijkt u bijvoorbeeld hier als u meer wilt weten:
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19;
- https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus;
- https://www.vggm.nl/vggm.
Op onze eigen website https://www.rozendaal.nl delen we actuele informatie. Houd onze site dus
de komende tijd in de gaten!
In mijn schrijven aan u via In de Roos gebruik ik vaak woorden als ‘ik zie u daar graag’, ‘tot
ziens’ en ‘ik zie er naar uit u te ontmoeten’. Dat blijft zo. Maar nu even niet. Ik haal het allemaal
in zodra het kan!
Mede namens de wethouders Marieke Albricht en Anton Logemann,
Ester Weststeijn
Burgemeester
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Hertog van Gelrestraat 25
Betreft vergunning voor het realiseren van een nokverhoging
en het renoveren van de woning op dit adres, verzenddatum
11 maart 2020.
Flugi van Aspermontlaan 33
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Vossenberglaan 5

Betreft vergunning voor uitbreiding en onderhoud van de
woning op dit adres, verzenddatum 19 maart 2020.

De verleende vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum
gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot
12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende
vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na
bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662). Tevens kan een voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
 Oranjevereniging Rosendael voor de jaarlijkse Koningsdagviering op 27 april 2020 op het
voorterrein van kasteel Rosendael (verzenddatum 9 maart 2020).
 Pepe’s IJs voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats aan de Beekhuizenseweg voor het
seizoen 2020 (verzenddatum 9 maart 2020).
De verleende vergunningen ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal.
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere
belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen
kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 20 april 2020) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders dan wel de
burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
 De eigenaar van de Beekhuizenseweg 1, voor het kappen van 5 beuken op locatie.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 4 maart 2020 te Arnhem: de heer H.W. Beerewout.
Op 5 maart 2020 te Rozendaal: mevrouw N. Edam-Limburg.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
20 maart 2020

4

Tijdelijk centraal steunpunt van start
MVT (Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg), Stichting STOER, Radar Uitvoering Oost
en de gemeenten Rheden en Rozendaal starten met het inrichten van een tijdelijk centraal
steunpunt. Aanleiding is de maatregelen die zijn ingesteld vanwege het coronavirus. Veel
inwoners van Rheden en Rozendaal hebben nu extra ondersteuning nodig, anderen willen nu juist
graag helpen. Het centrale steunpunt start naar verwachting op maandag 23 maart en helpt vraag
en aanbod bij elkaar te brengen.
Inwoners die extra ondersteuning kunnen gebruiken of deze juist kunnen bieden, kunnen vanaf
maandag 23 maart op werkdagen tussen 09.30 en 15.00 uur bellen naar 026 – 370 70 70. Het gaat
om bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen, de hond uitlaten of gewoon het maken van een
praatje via de telefoon.
Het centrale steunpunt wil op deze manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. Naast inwoners
kunnen ook vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven en andere (formele) partners van dit
punt gebruik maken. De deelnemende organisaties stellen mensen en middelen beschikbaar om
het centraal steunpunt de komende periode te bemannen. Hoe lang het steunpunt zijn werk blijft
doen hangt af van het vervolg op de tot nu toe genomen maatregelen.

Papiercontainer t/m zaterdag 4 april in relatie tot het coronavirus
In overleg met de coördinator inzameling oud papier hebben we besloten om zaterdag 21 maart
wel een container te plaatsen op de parkeerplaats bij de kerk. Ook zal er een vrijwilliger aanwezig
zijn, maar deze zal u niet fysiek helpen met het aanpakken van het oud papier. Dit om 1.5 meter
afstand te garanderen. Derhalve zal de vrijwilliger uitsluitend instructies geven, zodat het papier
zo efficiënt mogelijk opgestapeld wordt in de container.
Indien deze constructie niet haalbaar blijkt of de landelijke richtlijnen veranderen, dan zijn we
genoodzaakt om vanaf de week daarna geen container meer te plaatsen. Wij adviseren u om
berichten hierover op de website van de gemeente in de gaten te houden.
U kunt er ook voor kiezen om het oud papier gedurende de komende periode op te sparen en
weer aan te bieden als de maatregelen omtrent het coronavirus worden ingetrokken. Wij
verzoeken u het oude papier niet in de grijze container te doen en het apart te blijven aanbieden.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid
Noodverordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch,
heeft op 14 maart 2020 een noodverordening afgekondigd. Deze is op 17 maart uitgebreid. De
nieuwe noodverordening geldt voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
(VGGM), waarvan ook Rozendaal deel uitmaakt, in de periode van 17 maart 2020 tot en met 6
april 2020.
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Op grond van de verordening zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van
de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden tot en met 6 april 2020 verboden en
strafbaar. Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals horeca, musea, concertzalen, theaters,
sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze
bijeenkomsten. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op.
Nader is bepaald dat tot en met 6 april 2020 de volgende gelegenheden gesloten moeten blijven:
horecavoorzieningen (eet- en drinkgelegenheden), sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties),
waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, sauna’s en seksinrichtingen. Uitzondering op
deze noodverordening zijn bedrijfskantines en bedrijfscatering die niet voor het publiek
toegankelijk zijn mits het aantal aanwezigen is beperkt tot maximaal 100. Het thuis bezorgen en
afhalen van maaltijden en afhalen bij coffeeshops blijft vooralsnog mogelijk.
De noodverordening geeft bevoegde ambtenaren, zoals toezichthouders en
opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen van het kabinet te
handhaven.
De verordening geldt voor het grondgebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard,
Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en
Zevenaar, Ook andere veiligheidsregio’s hebben een noodverordening afgekondigd. De
noodverordening is van kracht tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, maar uiterlijk tot en
met 6 april.
Het is niet uitgesloten dat de verordening tussentijds wordt aangepast. Voor actualiteiten en de
tekst van de verordening verwijzen wij u naar de website van de veiligheidsregio: www. vggm.nl

Collectes
Landelijke erkende collectes zijn opgeschort tot Pasen.
Aan een nieuwbrief van het Centraal bureau fondsenwerving hebben wij het navolgende bericht
ontleend: “In verband met de richtlijnen met betrekking tot het coronavirus hebben de landelijk
collecterende Erkende Goede Doelen die tot Pasen zouden collecteren hun collectes opgeschort”.
Voor niet erkende organisatie is geen vergunning verleend.

Vervolgbericht over de openingstijden van de Serre van Rozendaal
Gisteren hebben we via het nieuws kunnen vernemen dat o.a. culturele activiteiten tot aan 6 april
niet door zullen gaan en dat gelegenheden hun deuren gesloten zullen houden.
Eerder dit weekend is er van ons een bericht uit gegaan waarin wij hadden aangegeven de
komende twee weken geen inloopochtend te organiseren.
Wij sluiten ons nu aan bij de landelijke richtlijnen en zullen ook tot 6 april gesloten zijn.
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Daarmee vervalt niet alleen de activiteit van 18 maart, de lezing over de wederopbouw van
Arnhem, maar ook de activiteit van 1 april, Jiddische liederen. Het spijt ons dat de situatie niet
anders is en begrijpen goed dat een aantal van u het wekelijkse gesprek zal missen.
Wellicht kunt u elkaar bellen of mailen om toch een prettig contactmoment te hebben.
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.
Zorg goed voor uzelf.
Met een vriendelijke groet
het gastenteam van de Serre van Rozendaal

Expositie Duurzaam Rozendaal dicht vanwege Corona-virus
Op dringend verzoek van de gemeente heeft de pop-up tentoonstelling Duurzaam Rozendaal in
de Torckschool met onmiddellijke ingang zijn deuren gesloten tot (tenminste) 6 april. Zodra de
toestand het toestaat, gaan we weer open. Dan is de informatie weer te zien over de manieren
waarop u in uw woning kunt besparen op energie(kosten) en uiteindelijk aardgasvrij kunt
worden. Het laatste informatiepaneel, over de stappen die je in een standaard doorzonwoning
kunt zetten op weg naar energieneutraliteit, is inmiddels gereed. En ook over bevordering van
biodiversiteit in de eigen tuin is er een fraai informatiepaneel en foldermateriaal beschikbaar.
Onze energiecoach, Bart Poel, gaat vooralsnog gewoon door met zijn advieswerk. Voor een-opeen gesprekken met hem blijft de Torckschool als gespreksruimte in gebruik.

Opschoondag 21 maart 2020
Helaas gaat de geplande opschoondag van 21 maart 2020 waarbij we met groepen zwerfafval in
Rozendaal zouden verzamelen, NIET door in verband met de afgekondigde maatregelen rond het
coronavirus.
We willen een ieder bedanken die zich opgegeven heeft om te helpen die dag. Als het goed gaat
komt van uitstel geen afstel.

Optocht “ Keep Them Rolling” afgelast
In de vorige editie van dit gemeenteblad hebben wij u laten weten dat de organisatie van “Keep
Them Rolling” vergunning had gevraagd voor een jubileumoptocht met historische militaire
voertuigen op zaterdag 18 april 2020.
Inmiddels heeft de organisatie laten weten dat de tocht op 18 april niet doorgaat.
Mogelijk wordt deze op 29 augustus van dit jaar alsnog gehouden.
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Vervoer PlusBus stopt tot nader order
Van het secretariaat van de Stichting vervoer door vrijwilligers Rheden- Rozendaal (PlusBus)
ontvingen wij het volgende bericht.
“Geacht college,
Bij deze delen wij u mede dat wij met onmiddellijke ingang onze werkzaamheden als vervoerder,
tot nader order op moeten schorten. De veiligheid van onze vrijwillige chauffeurs, de meeste ook
70+, alsmede de kwetsbare doelgroep die wij in principe vervoeren liggen ten grondslag aan dit
besluit. Daarnaast is het zo dat ook de bestemmingen van onze passagiers zoals dagbesteding,
dokters-/ ziekenhuisbezoek en sportclubs veelal gesloten zijn. Deze mededeling zal via de
geëigende kanalen gepubliceerd worden(pers). Vaste klanten zullen per telefoon worden
verwittigd en het antwoordbandje bij de telefoon zal opnieuw worden ingesproken. Het spreekt
voor zich dat zodra de situatie weer veilig is en de lichten op groen staan wij onze
werkzaamheden weer zullen hervatten.
Met vriendelijke groet,
De secretaris van de Stichting vervoer door vrijwilligers Rheden- Rozendaal (PlusBus)”.

Ondanks dat de afgelopen periode weinig is gepubliceerd is er veel gebeurd.
Ruim 60 mensen hebben zich bij de ZonneRoos aangemeld als belangstellende voor het plaatsen
van zonnepanelen. Dat was zo overweldigend dat onze eerste leverancier het maar moeilijk kon
bolwerken om alle geïnteresseerden te bezoeken om de ideale configuratie van zonnepanelen en
omvormer(s) te berekenen. Inmiddels is er een tweede leverancier toegevoegd waardoor het nog
steeds mogelijk is om over zonne-energie te beschikken voor het komende zon-seizoen begint.
Het is nu dus mogelijk om van twee door ons aanbevolen leveranciers een offerte te krijgen of via
de gemeentelijke actie “winst-uit-je-woning”. Dit biedt u de gelegenheid om uw zonnepanelen
te betrekken bij een partij die voor u de beste aanbieding heeft.
En dat is waar het de ZonneRoos om gaat: Zo veel mogelijk zonne-energie in Rozendaal. In
eerste instantie met zonnepanelen op de daken van de woonhuizen. In tweede instantie met een
grote installatie waar we als coöperatie in kunnen investeren om zo de opbrengsten onder onze
leden te verdelen. Het is niet gemakkelijk gebleken om hiervoor een locatie te vinden, en we zijn
nog steeds op zoek. We hebben enkele plekken op het oog, maar voor de aanleg van een grotere
installatie is vaak een vergunning nodig. We hopen op medewerking van de gemeente waar het
gaat om toepassing van de juiste bestuurlijke maatregelen om e.e.a. mogelijk te maken.
Ondertussen hoeven we niet binnen de gemeentegrenzen te blijven om de Rozendalers toch van
duurzame energie te kunnen voorzien. De zogenaamde postcoderegeling is nog steeds van kracht
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en biedt binnen een “roos” van aangrenzende postcodes de mogelijkheid om als coöperatie te
investeren in een installatie die duurzame energie opwekt. Deze installatie hoeft niet in het
“centrum” van de postcoderoos te liggen, maar mag ook in één van de blaadjes van een roos
gesitueerd zijn. Daarmee komen voor Rozendaal (postcode 6891) de volgende postcodes in
aanmerking om een collectieve installatie te plaatsen: 6731, 6815, 6821, 6816, 6861, 6881, 6882,
6883, 6823, 6824, 6826, 6874, 6877, 6961, 6991.
We doen dan ook graag de volgende oproep:
Heeft u (of werkt u bij) een onderneming met een dak van minimaal 1.000 m² of een
parkeerterrein voor meer dan 50 auto’s en liggen hier nog geen zonnepanelen? Laat het ons dan
weten. We kijken graag met u naar de mogelijkheden om gezamenlijk zonne-energie op te
wekken.
Bij een portcoderoos-regeling is er voor iedereen een financieel voordeel. De eigenaar van het
dak of de grond waar de panelen worden geplaatst krijgt de mogelijkheid om voor een gunstige
prijs over zonne-energie te beschikken. De investerende coöperatie biedt haar leden een voordeel
in de vorm van een vrijstelling van energiebelasting en BTW op de eigen energierekening ter
waarde van de hoeveelheid stroom die deze installatie opwekt en aan het individuele lid van de
coöperatie is te toe te wijzen.
In een rekenvoorbeeld gaat dat als volgt:
De ZonneRoos investeert in een installatie die per jaar 150.000 kWh stroom produceert en brengt
het geld bijeen middels deelnemingen door 50 personen. Voor het rekenvoorbeeld gaan we ervan
uit dat iedereen voor een gelijk bedrag deelneemt en dus ieder een aandeel heeft van 2%.
Het voordeel voor een individueel lid is bij een jaarproductie van 300.000 kWh:
2% van 150.000 kWh = 3.000 kWh
De energiebelasting bedraagt (in 2020) € 0,11822 + € 0,02482 BTW = € 0,143.
Het fiscale voordeel is dan: 3.000 kWh x € 0,143 = € 429,00.
Dit bedrag wordt dan in mindeling gebracht op de jaarafrekening van uw energieleverancier.
Daarnaast ontvangt de ZonneRoos een premie over de geproduceerde stroom.
Als dit € 0,03 per kWh zou bedragen is dit een bedrag van € 4.500 per jaar ofwel € 90,00 per lid.
Ieder lid ontvangt in dit rekenvoorbeeld € 519,00 per jaar.
Om een installatie te ontwikkelen in deze orde van grootte zijn ongeveer 600 panelen nodig. Met
een kostprijs van € 320,00 is de benodigde investering € 3.840,00 per lid.
Omdat de duur van een postcoderoos-regeling 15 jaar is, zou je kunnen zeggen dat de totale
opbrengst op deze investering € 7.560 bedraagt. Dit komt neer op een rendement van 4,81%.
Uiteraard is dit voorbeeld slechts ter beeldvorming. We hopen dat we u binnenkort een concrete
berekening kunnen presenteren op basis van een werkelijke locatie.
Ondertussen gaan we door met de uitvoering van ons concept.
Er worden inmiddels op tientallen daken in Rozendaal zonnepanelen geplaatst en op een flink
aantal daken lagen ze al. Er zijn momenten dat deze panelen meer produceren dan men zelf op
dat tijdstip gebruikt. Het ligt in onze bedoeling om deze “overproductie” uit te kunnen wisselen
met dorpsgenoten. Om dit te kunnen faciliteren is een administratieve tool nodig die deze
energiestromen in beeld brengt. De eerste gedachte gaat daarbij uit naar een energiemaatschappij
die hierin het nodige maatwerk kan en wil leveren, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen in de
markt die dit ook lijken te kunnen faciliteren. We onderzoeken de mogelijkheden en hopen u
binnenkort nader te kunnen informeren.
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Over de ZonneRoos:
De ZonneRoos is de energiecoöperatie van Rozendaal met de doelstelling om de opwek van
duurzame energie voor en door Rozendalers mogelijk te maken. De coöperatie heeft geen
winstoogmerk en wordt bestuurd door vrijwilligers. Lidmaatschap kost € 25,00 per huishouden
per jaar.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief of lidmaatschap via
zonneroosrozendaal@gmail.com

Commissie- en raadsvergadering
De eerstvolgende commissie- en raadsvergadering zijn gepland op dinsdag 24 maart aanstaande.
In verband met maatregelen rondom het coronavirus heeft de voorzitter van de raad (de
burgemeester) besloten op 24 maart 2020 geen (besluitvormende) raadsvergadering plaats te laten
vinden.
Wel vindt de commissievergadering op deze datum doorgang maar deze vindt digitaal plaats,
zonder fysieke vergadering in het gemeentehuis. Deze commissievergadering is uitsluitend beelden oordeelsvormend.
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor u als inwoner (en anderen) om deze
digitale commissievergadering op afstand te volgen. We informeren u hierover via onze website
https://www.rozendaal.nl.
De commissievergadering vindt plaats volgens onderstaande agenda:
_____________________________________________________________________________

Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
___________________________________________________________________________
Agenda:
1.

Opening

2.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en
mededelingen van de raad)

3.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 11 februari 2020
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer én
van het blok Financiën en Algemene Zaken

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 24 maart 2020:
Agendapunt 6: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van
een aansluiting van de gemeentelijke organisatie op een glasvezelnetwerk
Agendapunt 8: Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2019
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5.

Rondvraag

6.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Agenda:
7.

Heropening

8.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en mededelingen
van de raad)

9.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 11 februari 2020
Betreft de agendapunten van het blok Sociaal Domein

10.

Bespreking agendapunt raadsvergadering d.d. 24 maart 2020:
Agendapunt 7: Voorstel tot het verlenen van een bijdrage aan renovatie van
Openluchttheater De Pinkenberg

11.

Rondvraag

INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 3 april 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 1 april 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.
Omdat bijna geen enkel aangekondigd evenement of bijeenkomst doorgang vindt zijn in deze In
de Roos geen berichten hierover opgenomen. De belangrijkste berichten hierover die specifiek
gelden voor de gemeente of voor zaken waar de gemeente bij betrokken is, zijn in het
voorgaande gedeelte van deze In de Roos vermeld.
Benader over het doorgaan van andere bijeenkomsten de organisator ervan.

20 maart 2020

11

