Planning 'Raalte Wil Zon 2'
22 februari 2012
Informatiebijeenkomst De Leeren Lampe om 20.00 uur start presentatie Raalte Wil Zon 1 en 2
i.s.m. Raalter Installatie Collectief.
1 maart 2012
Informatiebijeenkomst ‘Raalte Wil Zon 2’ en Zonopkomst in Kulturhus Raalte om 19.30 uur.
Informatie over hoe u kunt aansluiten bij de grote collectieve inkoop van zonnepanelen van
plaatsen zoals Nijverdal, Delden, Epse, Deventer, Wilp en Kampen.
31 maart 2012
Voor deze datum dient u een kopie van uw getekende offerte in te leveren. Indien u gebruik
wenst te maken van de duurzaamheidslening, volstaat een aanvraagformulier voor de
duurzaamheidslening met een (eventueel ongetekende) offerte. Tevens dient u een
getekend Formeel Aanmeldingsformulier in te leveren. Op dit formulier geeft u aan hoeveel
vermogen er daadwerkelijk geïnstalleerd gaat worden. Daarnaast verklaart u akkoord te
gaan met de voorwaarden gesteld door de Provincie Overijssel en verklaart u geen gebruik
te maken van andere subsidie mogelijkheden. Dit formulier is te vinden op onze website
(http://raaltewilzon.duurzaamsalland.nl). Indien u niet meer gebruik wenst te maken van de
subsidie moet u dit z.s.m. aangeven, maar bij voorkeur voor deze datum.
15 augustus 2012
Tot deze datum heeft u de tijd om de zonnepanelen aan te schaffen en te laten installeren. U
dient voor deze datum het volgende in te leveren:
• Kopie van de getekende offerte voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen
(voor zover nog niet ingediend);
• Kopie van de getekende opdrachtbevestiging voor aanschaf en installatie van de
zonnepanelen;
• Een foto met daarop de geïnstalleerde panelen (als bewijsstuk dat de panelen zijn
geplaatst);
• Kopie factuur van de gemaakte kosten voor aanschaf en installatie zonnepanelen;
• Kopie van een betalingsbewijs (bijv. kopie bankafschrift).
• Een door u en de installateur getekend gereedmeldingsformulier.
De provincie Overijssel heeft als uiterste realisatiedatum 31 december 2012 gesteld. Echter,
wij vragen u de gewenste datum van 15 augustus 2012 aan te houden. Op dat moment
bestaat er namelijk nog de mogelijkheid om andere deelnemers te benaderen, mocht dit
nodig zijn omdat er afvallers zijn of omdat er minder Wp wordt gerealiseerd. In dat geval
moet de organisatie actie ondernemen om voor alle deelnemers de subsidie veilig te stellen.
31 december 2012
Voor deze datum dienen alle installaties gereed te zijn. De penvoerders hebben hiervoor het
eerder genoemde bewijs nodig. Na deze datum vervallen alle rechten op subsidie.
31 maart 2013
Voor deze datum moeten de penvoerders namens alle deelnemers een vaststellingsverzoek
indienen bij de Provincie Overijssel. Binnen 13 weken stelt de Provincie vast of de uitvoering
van het project voldoet aan de voorwaarden. Uiterlijk in juni 2013 ontvangen de penvoerders
het resterende subsidiebedrag (10%). Pas dan zal dit resterende bedrag worden verstrekt aan
de deelnemers.
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