DELTA GAAT VERDER IN DUURZAAMHEID

Zonne-energie uit je eigen streek

Groede gaat
duurzaam
Groede, een dorp in West Zeeuws-Vlaanderen met net iets meer
dan duizend inwoners. Hier, of beter gezegd even verderop in
Schoondijke, wordt bij Hydrauvision (expert in hydraulische
systemen) met het eerste Zeeuwse postcoderoosproject lokaal
zonne-energie opgewekt.
TEKST: INGE HEUFF | FOTOGRAFIE: EVERT VAN MOORT

6

Postcoderoosproject? Ja, precies. Zo heet
de regeling van de overheid die het voor
iedereen mogelijk maakt om zonne-energie
op te wekken, ook als je eigen dak er niet
geschikt voor is. De panelen worden namelijk
op een geschikt dakoppervlak (vaak van een
bedrijf ) in de buurt gelegd. De postcode
van het bedrijf is het uitgangspunt, het hart
van de roos. Inwoners uit die postcode en
alle aangrenzende postcodes kunnen aan
de postcoderoos deelnemen. Je kunt ook
een blaadje van de roos pakken waar de
installatie in valt, en daaromheen een eigen
‘roos’ creëren.

Waarom zou je aan een postcoderoos
deelnemen?

Kun je zelf een postcoderoosproject
beginnen?

• Omdat je het belangrijk vindt dat energie
duurzaam wordt opgewekt
• Omdat je de energielasten wilt verlagen
• Omdat je zelf een ongeschikt dak hebt
voor zonnepanelen. Of je bent huurder en
hebt geen ‘eigen’ dak en de dakeigenaar
wil niet meewerken.
• Door deel te nemen aan een
energiecoöperatie (of een vereniging van
eigenaren) binnen een postcoderoos kun
je toch gebruikmaken van duurzame
energie en krijg je 15 jaar korting op je
energiebelasting op basis van je investering

Zeker. Daarvoor heb je onder meer nodig:
• Voldoende deelnemers die binnen de
postcoderoos wonen
• Een coöperatie of een vereniging van
eigenaren (VVE)
• Een energieleverancier
• Een adviseur, leverancier en installateur
van zonnepanelen
• Een enthousiast bestuur voor de coöperatie
• Een beschikking van de Belastingdienst

DELTA.nl/DELTAgaatverder
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6x betrokken
“Duurzaam
Groede gaat
niet alleen over
energie, ook over
leefbaarheid en
burgerparticipatie
in onze directe omgeving. Daarnaast
organiseren we elk jaar een voedselsymposium
met lokale organisaties. De aanloop naar de
coöperatie kostte veel tijd maar in Duurzaam
Groede zitten veel mensen die iets hebben met
duurzame energie. En iedereen kent elkaar,
dan heb je snel de juiste mensen aan tafel.
Nu de eerste coöperatie in Zeeland
rond is, trekt Duurzaam Groede zich als
initiatiefnemer terug. Deelnemers zijn zowel
idealisten die het rendement opnieuw willen
investeren, als mensen die echt kiezen voor een
opbrengst van vijf tot zes procent. Wellicht
dat er bij een volgend project ook met krediet
gewerkt kan worden. Dan kunnen mensen
met een kleinere beurs ook meedoen. Ook
de tweede coöperatie is rond. Meubelmaker
Belderok in Oostburg stelt zijn dak
beschikbaar. Alle betrokkenen worden er blij
van, het bindt en versterkt de saamhorigheid.”

Jan Ducaat
Woordvoerder Stichting
Duurzaam Groede
Groede
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“We hebben veel
ervaring met
postcoderoosprojecten. We
werken ook al
jaren samen met
Zeeuwse particulieren en bedrijven en hebben
nu het eerste postcoderoosproject in Zeeland
gerealiseerd. Dit postcoderoosproject is een
goed voorbeeld van hoe het kan. Het bestuur
heeft heel actief aan de oprichting van de
coöperatie gewerkt. Het helpt ook dat het
leven in Zeeuws-Vlaanderen minder anoniem
is dan in stedelijke regio’s. Lijntjes zijn kort en
er is onderling vertrouwen. We zijn vanaf het
begin erbij betrokken en hebben uitgelegd
hoe de postcoderoos juridisch en technisch
in elkaar steekt. Er zijn bijvoorbeeld
extreem grote verschillen in kwaliteit en
levensduur van zonnepanelen. Met onze
totaaloplossing heeft de coöperatie er vijftien
jaar lang geen omkijken naar. En daarna
kan Hydrauvision ook nog profijt hebben
van deze zonnestroominstallatie met 291
zonnepanelen.”

Harm Kiewit
Mede-eigenaar Energie Anders

“Stichting
Duurzaam
Groede was op
zoek naar een
geschikt dak
voor hun postcoderoosproject. Dat zei ons helemaal niets,
maar we waren wel geïnteresseerd. We zijn
een internationaal werkend bedrijf. Ons
hoofdkantoor is gevestigd in West ZeeuwsVlaanderen. Als werkgever vinden we het
belangrijk een bijdrage te leveren aan een
prettig leef- en woonmilieu. Zo’n duurzaam
initiatief steunen we dan ook graag. Stichting
Duurzaam Groede, en later het bestuur van
de coöperatie, heeft het project grotendeels
geregeld. Wij zorgden voor vrije toegang tot
het dak en een collega als aanspreekpunt.
Zelf zijn we ook deelnemer in het project.
Bovendien hebben we nu nog ruimte genoeg
om eventueel zonnepanelen voor eigen
gebruik neer te leggen. Dit is een project
dat ik elk bedrijf met een geschikt dak
kan aanraden.”

Carolien Baecke,
Marketingmanager Hydrauvision
Schoondijke

“Als kennispartner
zijn we betrokken
geweest bij het
opzetten van deze
postcoderoos.
Bij de uitvoering
van dit eerste Zeeuwse postcoderoosproject
hebben we gezamenlijk veel praktijkkennis
opgedaan. Dat vormt de basis voor
toekomstige projecten waarbij DELTAklanten op een bedrijfsdak gezamenlijk lokaal
duurzame energie produceren en afnemen.
DELTA vervult twee belangrijke functies.
Allereerst nemen wij de productie van de
zonnepanelen af. En vervolgens verrekenen
we de korting op de energiebelasting met
de coöperatiedeelnemers. Het geeft
voldoening om namens DELTA aan de
lokale verduurzaming van Zeeland mee te
werken. Het is goed om te zien dat het
aantal postcoderoosprojecten in Zeeland
zich in rap tempo uitbreid. Op DELTA.nl/
lokaalduurzaam vind je meer informatie over
alle postcoderoosprojecten waar wij op dit
moment bij betrokken zijn.”

“Voor de
postcoderoosregeling van
de postcoderoos
heb je een
energiecoöperatie
nodig met kapitaalinleg. De statuten vormen
de basis. Daarin regel je onder meer de
inspraak en stemverhouding van de leden,
de investering en de uitkering van het
rendement. Een postcoderooscoöperatie
geeft uitvoering aan de regeling ‘verlaagd
tarief energiebelasting bij collectieve
opwekking’. Die regeling komt voort uit het
Energieakkoord van 2013 en is bedoeld om
mensen die geen geschikt dak hebben toch
de mogelijkheid te geven zonne-energie op te
wekken. De looptijd van de regeling is vijftien
jaar. Het rendement vloeit terug naar de
leden. Soms besluiten die om het rendement
te investeren in een goed doel, bijvoorbeeld
in de leefbaarheid van hun directe omgeving.
Coöperatie Expert begeleidt en ondersteunt
bij de oprichting van coöperaties, wij zijn zelf
trouwens ook een coöperatie.”

Kevin Murphy
Accountmanager Energie & Multimedia
DELTA

Guus Koster
Adviseur Coöperatie Expert

“Als één van
de oprichters
van Stichting
Duurzaam
Groede vind ik
het belangrijk om
mijn ecologische voetafdruk zo veel mogelijk
te beperken. Zonne-energie opwekken is daar
onderdeel van. En onze camping haakt aan bij
de tweede coöperatie. Ik ben geen voorstander
van subsidies, maar wel van een overheid die
faciliteert, bijvoorbeeld via fiscale regelingen,
en van een consistent beleid. Het mooie van
de postcoderoos is dat iedereen kan meedoen.
Ook als je een huurhuis hebt, of een
ongeschikt dak. De regeling is laagdrempelig.
Maximaal 80% van je energiegebruik mag
je in de coöperatie onderbrengen. Voor de
meeste huishoudens zijn dat acht tot tien
certificaten, lees zonnepanelen. Dat moet je
wel kunnen financieren. Dat is niet iedereen
gegeven. Maar als je wat geld hebt, is dit een
goede investering. Je tekent een overeenkomst
met de energieleverancier, DELTA, en
die verrekent per maand of per jaar de
energiebelastingteruggave, voor 2017 is dat
gemiddeld 12 cent per opgewekte kilowatt.
Dat alles gaat automatisch.”

Jaap Verherbrugge
Deelnemer
Breskens
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