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Wat is de postcoderoosregeling?
• Het is een methode om duurzame energie op te
wekken op (o.a.) het dak van een ander
• Als je zelf geen ruimte of mogelijkheid hebt
• Je investeert samen, je oogst samen
• De organisatie moet via een coöperatie
• Via vrijstelling energiebelasting heb je direct
voordeel op je energierekening (12 cent kWh)
• Je moet in of naast het postcodegebied van de
energieproductie wonen

Uitgangspunten
• Je organiseert dit samen in een coöperatie, de leden
investeren in de installatie
• De vrijstelling is gegarandeerd voor 15 jaar tot 10.000 kWh pp
• Bedrijven mogen ook deel uitmaken van de coöperatie mits
zij een kleinverbruik aansluiting hebben en niet meer dan 20%
• De leden moeten binnen de postcoderoos wonen
• De leden worden klant bij energieleverancier Greenchoice*
(of betalen een extra bijdrage per jaar indien bij ander)
• De leden ontvangen de energiebelasting terug via de
energieleverancier
• De coöperatie is eigenaar van de opwek installatie en heeft
een eigen netwerkaansluiting

Hoe werkt de coöperatie?
• De coöperatie bestaat uit leden. Je kunt lid worden door
zonnepanelen te financieren, per paneel krijg je een certificaat.
• Maximum aantal panelen is gekoppeld aan het maximum van eigen
gebruik van elektriciteit. Meer is niet zinvol.
• De coöperatie schaft de zonnepanelen aan en is eigenaar
• Ieder lid heeft één stem in de coöperatie, ongeacht het aantal
panelen
• Elk jaar wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten. Wat er
overblijft is ter beschikking aan de leden en kan uitgekeerd worden
als rendement.
• De energie wordt verkocht een energielevering bedrijf en verrekent
de energiebelasting met de leden.
• De coöperatie ontvangt een bijdrage van de energieleverancier
• De coöperatie verzorgt de administratie voor haar leden

Gemeente Renkum
• Ligt in de provincie Gelderland: 20% directe subsidie
op investeringsbedrag bij tenminste 50 participanten
• Gemeente bezint zich gebruik daken maatschappelijk
vastgoed
• Bernulphusschool: 350 panelen mogelijk
• Wordt nu naar gekeken op voordracht van de ouders
van schoolgaande kinderen
• Betrokkenen:
–
–
–
–

Gemeente
School
Copernico
REIJE

Stappen

•

Geschikt dak zoeken
Zekerheid omtrent beschikbaarheid dak/recht van opstal-Intentieverklaring
Technische en kosten haalbaarheid netaansluiting bij Liander
Subsidie of opstartbijdrage aanvragen indien van toepassing
Maken businesscase
Zekerheid over de sterkte dak (constructieberekening)
Go/no-go
Keuze energieleveringsbedrijf
Keuze installateur
Informatiebrochure en presentatie maken
Werving organiseren
Invullen van de intekenlijst voor geïnteresseerden + aantal certificaten
Beoordelen van deze lijst door bestuur
Subsidieaanvraag provincie Gelderland
Definitieve inschrijvingen + definitieve ledenlijst
Overmaken van geld + tekenen ledenovereenkomst, afsluiten van energiecontracten met de leden en de
coöperatie
Monteren van zonnepanelen en aansluiting op netwerk en overige procedures

•
•
•

Aanwijzing belastingdienst aanvragen
Melding Certiq
Genieten van groene energie!

•
•
•
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Risico’s
Investeerder

Coöperatie

Bij aanschaf 10% buffer onzekerheden

Opwekvergoeding +/-

Zonuren (1374 gemiddeld in Delen)

Bijdrage Greenchoice +/-

Energiebelasting (kleine +/- per jaar) (€ 0,005 18à19)
Kosten overschrijding bouw/aanleg (terug naar leden)
Kosten overschrijding exploitatiekosten (onverwacht
vervanging)
Degradatie zonnepanelen (0,2 – 0,8 % per jaar) (0,5%)
Technische gebreken (niet nakomen garanties)
Schade veroorzaakt door derden (opbrengstverlies)
Beperkte verhandelbaarheid certificaten
Onverzekerbare risico’s (aardbeving, oorlog, kernramp)
Schadedekking bij calamiteiten (brand, hagel, bliksem)

Risico's en kasstroom beperkt
• Investering wordt gedaan door leden PCR
• Grootste deel geldstroom is kwijtschelding
energiebelasting en die loopt via leveranciers
• Taken coöperatie:
– Stappenplan doorlopen
– Ledenadministratie bijhouden
– Balans opmaken jaarlijkse opbrengst (inkomsten
minus uitgaven + stroomverbruik van leden)
– Overdracht na 15 jaar

