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JULI 2020
Zonnepark officieel in ons beheer
Lutten Levert heeft het opleverdossier getekend en geretourneerd aan ZonnestroomNederland. Hiermee is het zonnepark officieel
in beheer van de energie-coöperatie. Er was nog één openstaand punt. Dit was gerelateerd aan een conformiteitsverklaring van een
Huawei omvormer in combinatie met nieuwe spelregels van Enexis. Hiervoor diende Huawei een testrapport aanleveren waarin
staat hoeveel ‘harmonische ruis’ er op het elektriciteitsnet geïnjecteerd zou kunnen worden.
Een heel technisch verhaal, maar uiteindelijk is dit afgerond waardoor de SDE-subsidie-kraan ook opengezet kan worden (met
terugwerkende kracht) voor Lutten Levert.

Opbrengst maart t/m juni 2020
Zie de grafiek hiernaast.
Blauw is de prognose gebaseerd op het gemiddelde aantal
zonuren in de provincie Overijssel. Oranje is de
daadwerkelijke opbrengst.

Je kunt zelf de opbrengsten monitoren via de NetEco app op
je mobiele telefoon. Ook voor Android 10 is er nu een versie
beschikbaar. Hiervoor moet je NetEco-2.9.8.apk downloaden
vanaf de Huawei website (registratie verplicht). Je kunt
ook een email sturen naar info@luttenlevert.nl en dan
zorgen we ervoor dat je dit bestand krijgt.

Onderhoudsgroep

Opening
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Vanuit het bestuur zijn we op zoek naar een aantal
enthousiaste vrijwilligers die 3-4 keer per jaar
(periode maart – oktober) willen helpen met wat
onderhoudswerkzaamheden op een avond of een
zaterdagochtend. Met een rugmaaier, heggenschaar,
snoeischaar en bladblazer kunnen we samen met de
schapen ervoor zorgen dat het zonnepark er netjes bij
ligt, e.e.a. onder leiding van Willem Meesters. Je kunt
je opgeven met je email-adres en mobiele telefoon
nummer via info@luttenlevert.nl

Als bestuur van Lutten Levert wensen we jullie allemaal een fijne vakantie toe, geniet en blijf gezond!

info@luttenlevert.nl

Volg ons op Facebook

www.luttenlevert.nl

en Instagram

