
Voortgang 
Postcoderoosproject 

Hoe	staat	het	er	voor	met	de	Energiecoöperatie	Zeist?	



Welkom! 



Wie staan er voor u? 

•  Evelien	Raap,	voorzitter	Stichting	Energie	Zeist	Mijn	
Groene	Huis	

• Arnout	van	Dijk,	project	Postcoderoos	Zeist	
•  Jan	Pereboom,	project	Postcoderoos	Austerlitz	
• Dick	van	Zadelhoff,	Zon	op	Nederland.	



Agenda 

•  Introductie	
•  Zon	op	Nederland	
• Werking	postcoderoos	
•  Stand	van	zaken	
• Planning	
• Doe	je	mee?	
• Mooie	naam?		
• Vragen?		
•  (presentatie	kan	nagestuurd	worden!)	



Redenen waarom mensen mee doen 

• Bijdrage	leveren	
•  Zelf	energie	opwekken:	

•  Te	weinig	zelf	kunnen	opwekken	op	eigen	dak	
•  Geen	(geschikt)	dak	hebben	
•  Monument	
•  Niet	mooi	

•  Samen	oppakken	
• Rendement	
•  En	jij?		



Er is iets aan de hand…. 



Maar we gaan ook een goede kant 
op! 

Uit:	https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor	



Zon op Nederland 
		
	
	

Iedereen	in	Nederland	in	staat	stellen	zelf	
zonnestroom		

op	te	wekken	en	te	gebruiken,		
ongeacht	hun	woonsituatie	of	inkomenspositie	



Gerealiseerd	
Bijna	opgeleverd	
In	ontwikkeling	
	

Zon op Nederland 
projecten 

Projecten door ‘t land 
Landelijk:		
57	projecten	in	productie	
50	in	ontwikkeling	
	
Meer	dan	40	coöperaties	als	lid	
	
Zeist	nu	“Aspirant	lid”!	



Kenmerken Postcoderoos 
•  Gezamenlijk zonnestroom project (meestal coöperatie)  

•  Bewoners binnen aaneengesloten gebied van postcodes (‘roos’) 
kunnen meedoen, administratief gescheiden projecten 

•  Deelnemers krijgen energiebelasting terug per kWh die zij opwekken 
(EB = 10,07 ct + BTW = 12,27 ct) 

•  Aangewezen door Belastingdienst - minimaal 15 jaar 

•  Aantal leveranciers (Greenchoice, Engie, Qurrent, OM/Nieuwe 
Energie) 



Voorbeelden Postcoderozen 



Deelname aan zonnestroom project 
•  Kosten één certificaat circa €325,- 

(incl montage, RvO, aansluiting, begeleiding, excl BTW) 
•  Mogelijk met cofinanciering door coöperatie via bank of 

Energiefonds Utrecht, dan kost één certificaat een deelnemer ca. 
€200,- 

•  Opbrengst per certificaat circa 250kWh  
•  Klimaatwinst/certificaat/jaar ca 125kg CO2 

•  Jaarlijks privévoordeel ruim €30,- (250x12,27ct) 
•  Jaarlijkse inkomsten coöperatie per certificaat 



Deelname aan zonnestroom project 
•  Certificaten zijn overdraagbaar (te verkopen) 
•  Belastingvoordeel alléén als je binnen ‘roos’ woont 
•  Nooit meer korting dan je eigen stroomverbruik 
•  En maximaal 10.000 kwh/jaar per deelnemer 
•  Er wordt gewerkt met ‘restwaardetabel’ voor waarde per jaar 



Privé voordeel – hoe werkt het 
•  Korting energiebelasting verrekend via energieleverancier 
•  Alle productie installatie vastgelegd en toegerekend naar 

deelnemers, opbrengst vanuit coöperatie verdeeld 
•  1x per jaar productieoverzicht 
•  Automatisch doorgegeven naar GC, Q, OM & E  
•  Alle anderen gaat via een voucher – zelf doen 
•  Verrekening via credit nota, jaarnota of eindnota 





Financiën Privé (voorbeeld!)  
Inleg	
o  10	certificaten	van	€	325,-	
o  Totale	inleg	is	€	3.250,-	

Opbrengst	privé	
o  Klimaatbijdrage	van	1250	kg	CO2	uitstoot	(komt	bijvoorbeeld	

overeen	met	7.000	km	rijden	in	benzineauto	of	4x	retourtje	
vliegtuig	Parijs);		

o  Jaarlijks	geen	EB(+BTW)	over	2500	kWh	
o  Jaarlijkse	opbrengst	is	ruim	€	300,-	
o  Uitkering	uit	coöperatie	door	verkoop	stroom	circa	€	100,-	

(afhankelijk	van	opbrengst)	
o  Netto	opbrengst	€	400,-	
o  Inleg	in	circa	8	jaar	terugverdiend	
o  NB:	kan	fluctueren	bij	dalen	of	stijgen	Energiebelasting/stroomprijs	



Financiën Coöperatie (voorbeeld!)  

Inkomsten	
•  Verkoop	stroom		

	1000*250kWh*€0,04=	 	€10.000,-	
•  Klantvergoeding	

	100*€35,-	=	 	€	3.500,-	
	
Totaal 	€	13.500,-	
Winst:	

Kosten	
•  Administratie	 	€					675,-	
•  Operationeel 	€					725,-	
•  Reservering 	€		1.000,-	

	
	Totaal 	€	2.400,-	
	 	€	11.100	

Basis	
o  1000	certificaten	van	€	325,-	(zonder	bank/Energiefonds	Utrecht)	
o  100	deelnemers	
o  Alle	deelnemers	bij	aanbevolen	e-leverancier	óf	contributie	

Winst	coöperatie	wordt	verdeeld	over	aantal	certificaten,	tenzij	
anders	besloten	door	ALV	



Energieleveranciers 

Coöperatie	ontvangt	een	extra	vergoeding:	
•  ca	35	euro	per	jaar	
•  Per	lid	indien	klant	van	één	deze	leveranciers	
•  Indien	zowel	gas	als	stroom	wordt	afgenomen	(anders	helft)	

•  Wanneer	lid	kiest	voor	andere	leverancier,	dan	contributie	van	35	
euro	per	jaar	



Hoeveel heb ik nodig 
•  Zuinig	eenpersoons 	750kWh 	3	certificaten	
•  Zuinig	tweepersoons 	1500kWh 	6	certificaten	
•  Normaal	tweepersoons 	2500kWh 	10	certificaten	
•  Gemiddeld	gezin	 	3500kWh 	14	certificaten	
•  Groot	gezin 	5000kWh 	20	certificaten	
•  Groot	gebruiker 	7500kWh 	30	certificaten	
•  Maximum 	10000kWh 	40	certificaten	

NB:	je	krijgt	nooit	meer	korting	op	de	Energiebelasting	dan	je	
maximale	eigen	verbruik!	
Oh	ja:	gebruik	je	nog	gas?	Kijk	naar	de	mogelijkheden	van	elektrisch	
koken,	warmtepompen	en	infrarood	verwarming!		
Meer	informatie	op	www.mijngroenehuis.nu		



Overstap hulp 
•  Vast	contract?	
•  Overstappen?	
•  Kosten?		

•  Wij	helpen!		

•  Overstappen	is	in	veel	gevallen	zo	gek	nog	niet…!	



Nieuw overzicht energieleveranciers 



Stand van zaken  

•  Interesse	
•  Austerlitz	1	mogelijk	2	daken	“in	beeld”	tot	concreet	
•  Verder	4	met	4	dakeigenaren	óf	betrokken	huurders	
intensief	contact	

•  Aandachtspunten	waar	Zon	op	Nederland	veel	ervaring	mee	heeft	
•  Voorinschrijven	als	geïnteresseerde	in	het	eerste	project	
mogelijk!	(verplicht	nog	tot	niets)	

•  Binnenkort:		
•  Oprichting	coöperatie		
•  intentieverklaring	dakeigenaar	
•  extra	dakonderzoek	
•  Offertes	
•  contacten	Stedin	



Doe je mee? 

• Deelnemer	/	coöperatielid	
• Bestuurslid	
• Mede-aanjager?	



Naam?   

•  Energiecoöperatie	Zeist?	Of?	

	





•  Laat	voor	het	nasturen	van	de	presentatie	en	verdere	
nieuwsberichten	je	naam	en	e-mailadres	achter	

• Aanmelden	voor	de	wachtlijst	kan	nu	al	via	
www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/	


