www.maakonzeregioduurzamer.nl
06-1819 3017

Geen zonnepanelen meer op eigen dak, maar veel ZeeuwsVlamingen kunnen al deelnemen aan een postcoderooscoöperatie!
Maak Onze Regio Duurzamer probeert dit mogelijk te maken in 2018 voor alle inwoners en klein MKB bedrijven in Zeeuws Vlaanderen, een prima
duurzaam voornemen toch? Het zou zomaar kunnen, door het feit dat de salderingsregeling per 2020 wordt aangepast (dat gaat er zeker niet beter
op worden). Postcoderooscoöperaties zijn nu al mogelijk voor bijna alle postcodes in Zeeuws-Vlaanderen.

4501
4503
4505
4506
4507
4508
4511
4513
4515
4525
4527
4531
4532
4533
4535
4536

Oostburg
Groede
Retranchement
Cadzand
Schoondijke
Waterlandkerkje
Breskens
Hoofdplaat
IJzendijke
Sluis
Aardenburg
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen

Een tekening van Jan Willem Hament, Baarland

Postcoderooscoöperaties mogelijk voor de volgende postcodes/plaaten. NB staat uw postcode/plaats er niet bij geef toch uw interesse door via de website.
4538
4539
4541
4542
4543
4561
4562
4564
4565
4566
4567
4569
4571
4576
4581
4583
4584

Terneuzen
Terneuzen
Hoek
Sluiskil
Zaamslag
Hulst
Hulst
St. Jansteen
Kapellebrug
Heikant
Clinge
Graauw
Axel
Koewacht
Vogelwaarde
Terhole
Kuitaart

Informatieavonden Zeeuws-Vlaanderen
29-01-18 | Gemeenschapshuis De Warande
Wilhelminastraat 43, 4564 AD Sint Jansteen
30-01-18 | Speeltuin Oranje Kwartier
Leeuwenlaan 31, 4532 AE Terneuzen

05-02-18 | Gemeente Hulst,
Grote Markt 21, 4561 EA Hulst
07-02-18 | Partycenter Mauritshof
Mauritsweg 5, 4515 LA IJzendijke

Entree gratis, u wordt omvangen met koffie/thee/
limo. Inloop vanaf 19.00 uur aanvang presentaties
19.30 uur, einde voorzien 21.45 uur. Aanmelden wordt
op prijs gesteld, niet verplicht, kan via de website!

Zonnepanelen op eigen dak of op dak van een ander, wat is slimmer?
Met de huidige salderingsregeling
is de keuze om of op eigen dak te
plaatsen of op het dak van een
ander redelijk eenvoudig. Als je
een geschikt dak hebt en je bent
voornemens nog lang in de huidige
woning te wonen, dan is het zinvol
om te kiezen voor het plaatsen van
zonnepanelen op eigen dak.
In alle andere situaties is het verstandiger om deel te nemen in een zgn
“PostcodeRoosCoöperatie” Met andere woorden te kiezen voor het plaatsen van panelen op het dak van een
ander.

mag salderen met je eigen gebruik,
zelfs mag je nog beperkt meer terug
leveren. Dat zal zeker zo niet blijven.
Wij denken dat er een verschil in
prijs gaat ontstaan tussen verbruikte
stroom en terug te leveren stroom en
dat er alleen maar gesaldeerd wordt
als je tijdens het opwekken de stroom
gebruikt. Dat zal dus een hele aanpassing in gedrag worden om dit te realiseren. Dit speelt bij voorkeur bij de
particuliere gebruikers, bij bedrijven
zal dit wellicht meevallen.

Nu echter het parlement heeft besloten niet in 2023, maar in 2020 de huidige salderingsregeling aan te passen
komt het plaatje er het anders uit te
zien.

In particulier huishoudens wordt de
stroom overdag opgewekt en verbruik zal er zijn in de avond- en ochtenduren, bij veel bedrijven zal dat
andersom zijn, die kunnen dus wat er
overdag wordt opgewekt direct gaan
verbruiken (optimale saldering).

Het is nu nog niet bekend, hoe de regeling gaat worden aangepast, maar
beter zal het er niet op worden. Nu is
het zo dat je alle opgewekte stroom

Hoe kunnen particuliere huishoudens
dat gaan opvangen, heel simpel vanaf 2020 batterijen of een Tesla kopen,
zodat je opgewekte stroom opslaat en

gebruikt als er geen opwekking is. Dat
zal het zeker niet goedkoper maken.
Wij denken ook dat het nu al verstandig is om bij aanleg van zonnepanelen
op eigen dak, met een aansluiting van
een batterij ( komt voor de omvormer)
rekening te houden.
Het zal dus een hele puzzel worden
om je verbruik zo af te stemmen, dat
je in een situatie komt, dat je bijna
niets aan jaarlijks gebruik hebt.
Bij een postcoderooscoöperatie speelt
deze onzekerheid niet en loopt je niet
tegen extra kosten aan. Er wordt voor
een postcoderooscoöperatie voor 15
jaar een afspraak gemaakt met de fiscus ( fiscale aanwijzing)

Wat zijn de oplossingen?
1. Neem voor bijna geheel je gebruik
deel in een postcoderooscoöperatie. En besluit na 15 jaar of je eigen
panelen gaat plaatsen met een batterij voorziening ( wellicht door de
verbeteringen in techniek van de

panelen en beter betaalbare batterijen zeer het overwegen waard)
2. Als je besluit eigen panelen te
plaatsen, houd rekening met het
later bijplaatsen van één of meer
batterijen. Dit zal de terugverdientijd zeker niet verkorten, de prijzen
van de huidige batterijen zijn nog
steeds fors.
3. Maak een goede verdeling tussen
plaatsen van eigen panelen en deelnemen in een postcoderooscoöperatie. Speel in op de voordelen van
beide oplossingen. Met eigen panelen haal je de top van je gebruik
naar beneden (top-down) en met
deelname in een postcoderooscoöperatie bespaar je kosten van af het
1 kWh (bottum-up)
Meer weten of nader geinformeerd
willen worden bezoek onze website.
Daar vindt u alles over de postcoderooscoöperaties, maar ook veel zaken die met duurzaamheid te maken
hebben, zoals isoleren/oplossingen
voor gas eraf/besparingstips etc etc.

