
Wat komt er aan bod?

• Hoe werkt een coöperatie

• Toelichting keuze panelen

• Energiemaatschappij Delta

• Zeeuws Klimaat Fonds

• BuyRely en hoe verder
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Deze presentatie is samengesteld 

omdat er momenteel wegens het 

Corona Virus geen bijeenkomsten 

kunnen  gehouden worden



Komen de PostCodeRooscoöperaties
tot bloei in ZEELAND?



Komen de PostCodeRooscoöperaties
tot bloei in ZEELAND?

Dit is een gezamenlijke presentatie van 

Mede mogelijk gemaakt door de stichting
Zeeuwse Publiek Belangen

.



Waarom komen we in actie tegen 
klimaatverandering?

Onze prachtige blauwe planeet



Waarom komen we in actie tegen 
klimaatverandering?

Wij zijn de (groot)ouders van onze (klein)kinderen



Waarom komen we in actie tegen 
klimaatverandering?

De technische mogelijkheden zijn/komen beschikbaar



Wie is aan zet?



Wie is aan zet?

Iedereen is aan zet



Wat is een postcoderoosproject?

‘Jouw zonnepanelen op het dak van een ander’

- Een collectief zonne-energieproject (PV) 

- Een project voor particulieren, bedrijven en instellingen die 
zelf geen PV-panelen op hun dak kunnen of willen plaatsen, 
maar toch zelf duurzame energie op willen wekken en 
gebruiken

- Een project dat gebruik maakt van de 
‘Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting bij collectieve 
opwek van elektriciteit’



Zo kan het 

Tekst



Zo kan het ook

Tekst



De Postcoderoos



Overzicht per regio van de lopende initiatieven

In de volgende dia’s is in beeld gebracht welke 
initiatieven er al zijn of al opgestart en/of nog 
openstaand voor inschrijven.

Mocht er in de buurt van uw postcode geen
lopende initiatieven zijn, geef het aan ons door via 

het contactformulier op de website 
maakonzeregioduurzamer.nl



Momenteel geen lopende inschrijvingen



Momenteel geen lopende inschrijvingen



Bestaande initiatieven, inschrijven 
nog mogelijk



Bestaande initiatieven, inschrijven 
nog mogelijk



Bestaande initiatieven, 
inschrijven nog mogelijk



Bestaande initiatieven, inschrijven 
nog mogelijk



Bestaande initiatieven, inschrijven 
nog mogelijk



Bestaande initiatieven, inschrijven 
nog mogelijk



Schematische weergave

Tekst



Prijsopbouw elektriciteit
(eerste 10.000 kWh, zonder netwerkkosten)

Leveringskosten per kWh:  € 0,20

Waarvan:

- Prijs Elektriciteit €  0,06

- Energiebelasting en ODE*    €  0,10

- BTW €  0,04

* ODE = Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting op elektriciteit 2020: € 0,097, € 0,117 (incl. BTW)



Kern van de Postcoderegeling

- Het is een burgerinitiatief. 

- Je organiseert het samen in een cooperatie.

- De cooperatie investeert met geld van de leden in het PV-
systeem en de aansluiting op het net.

- De belastingvrijstelling geldt voor 15 jaar.

- Deelname kan tot max 10.000 kWh per deelnemer

- Bedrijven e.d. kunnen meedoen (mits kleinverbruikersaansluiting)

- Leden/deelnemers binnen de postcoderoos



Voor wie is een postcoderoosproject interessant?

- Burgers met een ongeschikte woning voor eigen PV.
* Monumentaal en beschermd dorps/stadgezicht
* Geen geschikt dak (oriëntatie, schaduw, klein opp.)
* Appartement in complex met meer lagen
* Huurder

- Burgers die van het gas af willen
- Burgers die bij willen dragen aan lokale initiatieven
- Burgers met een elektrische auto en eigen oplaadpunt
- Dak eigenaren 

- Bedrijven en instellingen (aansluiting tot 3x80A)
- Gemeenten en andere overheden (per aansluiting)



Vergelijking

Zonnepanelen op Eigen Dak:

- Verbruik huishouden 3300 kWh
- 12 panelen (3120 Wp – 2808 kWh)
- Kosten:  € 3.250 – 5.000
- BTW teruggave mogelijk
- Stroom volledig gratis (2808 kWh)
- TVT bij € 4.000 ongeveer 6,5 jaar
- Rendement vermogen: ca. 8%
- Salderingsregeling van toepassing

(onzekerheid na 2023)

- Levensduur installatie: >20-25 jaar
- Omvormer vervangen (15 jaar)
- Onderhoud en controle zelf regelen

Op het Dak van een Ander:

- Verbruik Huishouden 3300 kWh
- 12 certificaten (3120 Wp – 2808 kWh)
- Kosten:  12 x € 315 = € 3.780
- Terugbetaling Energiebelasting (€ 0,12)
- Stroom kost uiteindelijk 2-3 eurocent 
- TVT ongeveer 8 jaar
- Rendement vermogen: ca 5-6%
- Regeling Verlaagd Tarief van toepassing

(garantie voor looptijd van 15 jaar)
- Levensduur project: 15 jaar
- Dak eigenaar wordt eigenaar na 15 jaar
- Geen zorgen over onderhoud
- Wel inzet voor cooperatie
- Bijdrage van Klimaatfonds mogelijk



Komen de Postcoderooscoöperaties tot bloei in 
Zeeland?



• Wij zijn in en buiten Zeeland actief betrokken bij 
initiatieven op het gebied van postcoderooscoöperaties.

• Inmiddels zijn er al 19 coöperaties, mede door onze 
begeleiding en medewerking opgericht. Er wordt al ruim 
1 ¼  MegaWatt 100 % Zeeuws Groene stroom opgewekt.

Voor deelname in een Zonne Energie Coöperatie  
vallend onder de zgn. postcode roos regeling moet             

je bij                                      zijn.

Waar staat Maak Onze Regio Duurzamer voor?



WAAROM GEBRUIK MAKEN 

VAN DE ZON?

• VOORDELIGE ENERGIEBRON

• EENVOUDIGE OPWEKKING VAN ENERGIE

• HET VOORKOMEN VAN CO2 UITSTOOT

• DUURZAAMHEID TEN TOP: DUURZAAM 
OP WEG NAAR 2045



We zoeken een geschikt dak ( plat en/of
zuidgericht) waar ruimte is om minimaal
1 postcoderooscoöperatie op te 
installeren ( ongeveer 500 m2)

Doordat de coöperatie een groot project 
kan inkopen, blijven de investeringen 
relatief laag



De afspraken met de dak eigenaar:

- De coöperatie mag het dak om NIET 
gebruiken.

- Na einde coöperatie ( 15 jaar) gaat de 
installatie om NIET naar de dak eigenaar.

- Alles wordt vastgelegd via de notaris
(Akte van Opstal)

- ce

- Eigenaar doet meestal zelf ook mee met 
certificaten.



Hoe gaan we dat invullen?

- We streven er naar 1 installaties te plaatsen 
die tussen de 70.000 en 75.000 kWh per 
jaar per installatie opleveren.

- We streven naar ongeveer  300 certificaten.

- Elk certificaat brengt tussen 230 en 250 
kWh op.



GEKOZEN COÖPERATIEMODEL (1)

• 1 certificaat staat ongeveer gelijk aan 240 Kwh per jaar. 
( niet gelijk aan 1 paneel)

• Je kunt meedoen vanaf  3 certificaten (945-1050 €) Prijs 
per certificaat varieert tussen € 315,-- en € 350,--
(afhankelijk paneelkeuze en de eventuele extra 
aansluitkosten) 

• Ieder lid heeft één stem in de coöperatie, ongeacht het 
aantal certificaten.



GEKOZEN COÖPERATIEMODEL (2)

• Certificaten kunnen eventueel meeverhuizen en/of 
verhandeld worden.

• Elk jaar wordt gekeken naar de opbrengsten en de 
kosten. Wat er overblijft wordt uitgekeerd als 
rendement.

• De coöperatie verzorgt de administratie voor haar 
leden, leden worden ontzorgd.(administratiekantoor)

• De energie wordt verkocht aan Delta. 

• Deelnemer blijft stroom afrekenen met 
energieleverancier. Delta als leverancier is niet 
verplicht.



GEKOZEN COÖPERATIEMODEL (3)

• Je wordt lid als je de inschrijving betaald hebt, daarna 
volgt het tekenen van een ledenovereenkomst

• In deze overeenkomst staat hoeveel certificaten je hebt 
betaald.

• Pas wanneer bijna alle (80%) certificaten verkocht zijn, 
dan wordt de coöperatie opgericht



• Berekening* investering per certificaat op basis van 
gegevens Z.E.C. Sluis-Oostburg

Installatie kosten (compleet) per paneel €  268,--

Organisatie kosten per paneel €     17,--

Werkkapitaal €      30,--

Investering per paneel/certificaat €   315,--

(*prognoseberekening: definitieve certificaatprijs o.b,v. business plan)



• Berekening* investering per certificaat op basis van 
gegevens Z.E.C. Sluis-Oostburg

Opbrengst per certificaat

( 240 kWh x € 0,0625) €   15,--

Teruggave Energie Belasting ( basis 2020)

(240 x € 0,11737) €  28,17

Jaarlijkse kosten van de coöperatie €     8,41

Verwachte netto opbrengst per certificaat €    34,76

(*prognose: de opbrengst o.b,v. opgewekte kwh per paneel en contract met 

energie leverancier.)



GLOBALE OPBRENGST BEREKENING per certificaat *

Opbrengst uit coöperatie

( € 15,-- minus € 8,41)x 15 jaar   €   98,85

Teruggave Energie Belasting ( basis 2020)

(15 x  240 x € 0,11737) €  422,53

Teruggave werkkapitaal €     30,--

Totale opbrengst €   551,38

Positief verschil t.o.v. de investering (€ 315,--)  €   236,38

(*prognose: de opbrengst o.b,v. opgewekte kwh per paneel en contract 

met energie leverancier.)



GLOBALE OPBRENGST BEREKENING per certificaat *

Investering per certificaat €  315,--

Jaarlijkse opbrengst ( basis 2020)                         €   34,76

Terugverdien tijd (investering : jaaropbrengst) 9,1 jaar

Terugverdien tijd na subsidie ZKF en SZBP 

en uitkering deel werkkapitaal 8,1 jaar

Totale rendement in 15 jaar €   236,38

per jaar             €     15,75

In % t.o.v. investering    5,0 %

(*dit is een berekening op basis van aannames gebaseerd op gegevens uit een 

bestaande business case, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.)



• Bij een hoger rendement horen risico’s (1)
• Er is minder zon dan gemiddeld

✓We gaan echter uit van langjarige gemiddelden en onze 
prognoses zijn aan de voorzichtige kant

• De panelen raken beschadigd, bijv. door een storm

• De panelen werken om technische redenen langere tijd 

niet.

✓Dit is echter gedekt met een opbrengstverzekering, een 
opstalverzekering en een servicecontract



• Bij een hoger rendement horen risico’s (2)

• De energieprijzen kunnen variëren

• De energiebelasting kan wijzigen.

• De coöperatie sluit een contract af met een       
energiemaatschappij over de energieprijs, maar deze kan 
fluctueren



• Ondersteunt initiatieven verduurzaming van de 
energievoorziening.

• Ondersteuning van de coöperatie op diverse vlakken. 
(administratief, communicatie en advies)

• 1 x per jaar verrekening van de energiebelasting met 
Delta klanten.

• Koopt stroom van de coöperatie en ontvangt daarvoor 
een Garantie Van Oorsprong (GVO)

• Deze GVO’s worden gebruikt in Puur Zeeuws Groen
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(1) Afname stroom coöperatie
Inkoop stroom afkomstig van`de coöperatie 

€
Energie 

coöperatie

DELTA 
neemt de 

opgewekte 
stroom af

Ontvangt 
daarvoor 

GVO’s

Coöperatie 
ontvangt 

marktconfor
me 

vergoeding 
per kWh

GVO’s

DELTA Puur 
Zeeuws Groen



Stroom uit je eigen 
certificaten:
GvO’s via
‘Puur Zeeuws Groen’ 
(Delta)



• Doelstelling Zeeuws Klimaatfonds:

Bijdragen aan de  Energie Transitie in Zeeland

• - Vergaande CO2 reductie in komende jaren
• - Veel meer duurzame energie

- Samenwerking met alle partijen in Zeeland
- Ondersteuning van burgerinitiatieven, scholen

verenigingen

Waar staat Zeeuws Klimaat Fonds voor ?



Bijdrage vanuit ZKF aan postcoderoosprojecten in 2018:
-10% van de investeringssom PV-installatie (ex btw)
-10 PCR-projecten in Zeeland
- Bijdrage fonds totaal: € 77.375

Bijdrage aan postcoderoosprojecten in 2019:
Vanuit ZKF:
- € 50 per kWp

(Bij een project van 75.000 Wp is dat 75 x 50= € 3.750)
Vanuit SZPB:
- Max € 3.750 als bijdrage in de oprichtingskosten

Voor de coöperaties in Hulst/Kapellebrug komt dat uit op 
ongeveer € 7.500,--

(Circa 10% van de investeringssom PV-installatie)



Enkele aandachtpunten (1)
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Ook als huurder kunt u hier in deelnemen

Geen panelen op eigen huis, geen gedoe in eigen 

huis.

Ook geschikt voor V.V.E. met kleinverbruikers 

aansluiting.

Ook de gemeentes zelf kunnen meedoen tot 

maximaal 20 % met hun kleinverbruiksmeter 

aansluitingen

Ook voor verenigingen/scholen etc. 

Je weet voor 15 jaar waar je aan toe bent.



Enkele aandachtpunten (2)
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Je profiteert van gezamenlijke inkoop

Huidige korting Energie Belasting blijft intact

Je maakt onderdeel uit van een burger initiatief.

Werkt mee aan een Duurzame omgeving.

U profiteert van “echte” duurzaam opgewekte stroom.



Het doel en resultaat van 
deze aanpak/opzet
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WEL DE LUSTEN

MAAR

NIET DE LASTEN
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Bij voldoende interesse 

gaan we over tot oprichten 

van een coöperatie. 

Interesse? Schrijf dan in !!

Via de site: 

www.maakonzeregioduurzamer.nl   



Wij hopen dat u door deze
presentatie enthousiast bent

geworden en dat u 
“vrijblijvend “ gaat

inschrijven,
dat kan via de website Maakonzeregioduurzamer.nl
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Heeft u nog vragen neem dan 
contact op, via telefoon

en / of mail.
Contact gegevens: Adrie Neuféglise T; 06 18193017

M: info@maakonzeregioduurzamer.nl

Of 

stel uw vraag via het contactformulier op de website

Maakonzeregioduurzamer.nl
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mailto:info@maakonzeregioduurzamer.nl
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Bedankt voor uw geduld en hopelijk 

gaat u inschrijven.


