Postcoderoosproject: samen zonne-energie opwekken op
groot, gezamenlijk dak in Mook en Middelaar
Energiecoöperatie Stroomvanhier u.a.
Joris Looman
Online bijeenkomst
20:00, 7 en 8 dec 2021

Tips voor programma ‘Teams’
•
•

Zet a.u.b. je microfoon uit en je camera aan.
Type vragen in het ‘chat’ venster. Vragen zullen tijdens de avond of anders achteraf
beantwoord worden.

Vergaderchat
openen

camera aan/uit
Type onderin dit
venster uw vraag

microfoon
aan/uit
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Inhoud presentatie
•
•

Energiecoöperatie StroomvanHier U.A.
Postcoderoos project Lierweg
–
–
–

•
•
•

Hoe werkt het?
Toelichting op zonnepaneelinstallatie (door Tom Wienhofen, Megens Elektrotechniek)
Verwacht rendement, risico’s, inschrijvingsprocedure, planning

Volgende projecten
Samenvatting
Vragen?
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Energiecoöperatie Stroomvanhier U.A.
Club van vrijwilligers uit Mook en Middelaar.
Sinds 2019 actief, bezig met opzetten van coöperatief zonnedak.
Meer dan 20 bedrijven in Mook en Middelaar bezocht.
1 actief project, boerderij aan de Lierweg, Molenhoek.
Samenwerkend met Energiecafé Mook en Middelaar, stichting Duurzaam
Mook en Middelaar, gemeente Mook en Middelaar.
• Juni 2021 coöperatie Stroomvanhier U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid)
opgericht, KvK 83205608. www.stroomvanhier.nl, info@stroomvanhier.nl
•
•
•
•
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Bestuur Stroomvanhier U.A.

Joris Looman
voorzitter, Mook

Hans van der Weijden
Secretaris / penningmeester,
Mook

Jan Cremers

algemeen bestuurslid,
Middelaar

Voorheen betrokken: Pieter Koopman, Molenhoek. Luc van der Linden, Molenhoek.
Ondersteuning van: Energiecafé, stichting Duurzaam Mook en Middelaar.

Piet van Herpen

ondersteunend, Mook
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Energiecoöperatie Stroomvanhier u.a.
Doelstelling:
• Stimuleren en realiseren van lokaal/regionaal
duurzame energieopwekking ten behoeve van haar
leden.
• Stimuleren en realiseren van besparingen op het
energieverbruik van haar leden.
Lokaal: binnen een postcodegebied, of aangrenzende
postcodegebieden, 6584, 6585, 6586, 6587.

Zie ook de statuten op www.stroomvanhier.nl
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Postcoderoos project Lierweg
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Postcoderoos project Lierweg
Energie opwekken op lokaal zonnedak
(‘postcoderoos project’) met de SCE regeling

(Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking).

Voorwaarden voor deelname:
• Je wordt lid van de coöperatie.
• Je woont binnen de ‘postcoderoos’ (6584, 6585, 6586, 6587)
bij start project. (later verhuizen is mogelijk)
• Je hebt thuis een kleinverbruikers-elektriciteitsaansluiting
(typisch 1x35A, 3x25A, max 3x80A)
Maakt het uit of je zelf wel/geen zonnepanelen hebt?
Nee.
Maakt het uit hoeveel elektriciteit je verbruikt?
Nee.
Moet je van elektriciteitsleverancier wisselen?
Nee.
Wordt mijn elektriciteitsverbruik thuis verrekend met een deel van de opgewekte elektriciteit? Nee.
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Postcoderoos project (SCE) – hoe werkt het?
1. Deelnemers worden lid van coöperatie Stroomvanhier.
2. Leden kopen certificaten à € 290/stuk, 180 beschikbaar.
•
•

Minimaal 1 certificaat per lid: zo laagdrempelig mogelijk.
Maximaal 14 certificaten per lid: minimaal 21 leden gewenst, minder dan 5% stemrecht.

3. Coöperatie (leden) koopt zonnepaneelinstallatie op staldak boerderij Roording, legt eigen
elektriciteitsaansluiting aan, vestigt Recht van Opstal op dak. 15 jaar lang geen dakhuur.
4. 15 jaar lang subsidie op opgewekte stroom + verkoop opgewekte stroom, totaal
€0,146/kWh. Opbrengsten minus onkosten van coöperatie jaarlijks naar leden.
Terugverdientijd 8 – 11 jaar.
NB: opgewekte stroom wordt niet verrekend met verbruikte stroom van leden.
NB: je elektriciteitsrekening wordt niet lager.
5. Na 15 jaar stopt SCE subsidie, zonnepaneelinstallatie geschonken aan Roording, incl.
demontagevergoeding. Roording kan installatie nog ~10 jaar gebruiken.
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Postcoderoos project (SCE) – hoe werkt het?
Zonnedak, 180 zonnepanelen
Locatie Lierweg, boerderij B. Roording
Recht van opstal, 15 jaar

Bestuur
Leden, 180 certificaten à €290
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Postcoderoos project Lierweg
Boerderij Roording in Molenhoek, Lierweg 5.

Mogelijkheden en beperkingen:
• Maximale aansluiting van
netbeheerder Enexis: 3x80A
(180 panelen).
• Sterkte van schuurdaken:
alleen grootste stal sterk
genoeg. 120 panelen op
zuidkant, 60 panelen op
noordkant.

180 panelen: meer duurzame
kWh, meer verkoop, maakt
business case sluitend.
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Selectie energiemaatschappij
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Selectie energiemaatschappij
Greenchoice

Score, 1-5

Samen OM

Score

Prijs voor elektriciteit

6,6 ct/kWh (2019)

5

5,4 (2019)

3

Grootte

>5% marktaandeel

3

? <5%

2

Promotie

Bij bestaande klanten, 140 (2019) in M&M

5

Toolkit beschikbaar

3

Referenties

100x (2019) o.a. Afferden, Berg en Dal,
Oirschot

5

40x (2019)
o.a. Dalfsen

4

Organisatiestructuur

Bedrijf, duurzaam

3

Coöperatie

5

Hulp bij business case
beoordelen

Ja

5

Nee, door andere
coöperaties SamenOM

3

Totaal

29

Energiemaatschappij Greenchoice in 2019 gekozen om project mee te
starten. Goede ervaring tot nu toe met ondersteuning.
Verkoop stroom voor 1e jaar, offerte begin 2022. Na 1 jaar opnieuw kiezen.

23
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Selectie Zonnepaneelleverancier
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Selectie Zonnepaneelleverancier
2019: offertes opgevraagd bij 5 bedrijven, 120 panelen op zuidkant schuur: Solar2LED en
Megens Elektrotechniek beste aanbiedingen.
2021: nieuwe offertes opgevraagd bij Megens en Solar2LED, elektriciteitsaansluiting volledig
benutten (180 panelen). Gekozen voor Megens.
Megens Elektrotechniek, Milsbeek

Solar2LED, Nijmegen

Panelen

375 Wp, 180x, DMEGC (zwart) = 67,5 kWp

375 Wp, 180x, Suntec (zwart) = 67,5 kWp

Omvormer(s)

1x SolarEdge, SE55k, 55 kW

2x SolarEdge, SE25k, 50 kW totaal

Optimizers

91x SolarEdge P730

90x SolarEdge P810

Opbrengst

61,53 MWh (1e jaar), 912 kWh/kWp/jr

57,15 MWh (1e jaar), 847 kWh/kWp/jr

Kosten, ex BTW

€ 40 000  0,59 €/Wp

€ 40 496  0,60 €/Wp

Andere zaken: Communicatie,

Snellere respons, meedenkend,
referentieprojecten Cuijk, BTW voorschieten

Respons trager, minder goede aanbieding

meedenken, garantie, keuring
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Introductie Megens Elektrotechniek
Tom Wienhofen,
algemeen directeur
Megens Elektrotechniek

Project Cuijks Energie Collectief 1,
186 panelen

Project Stroomvanhier, Lierweg
Molenhoek, 180 panelen
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Introductie Megens Elektrotechniek

Vragen aan Tom Wienhofen?
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Verwacht rendement (1/2)
•

Financieel rendement op investering:
10 jaar terugverdientijd, 15 jaar looptijd, 6.3% rendement op investering (gemiddeld scenario), zie

volgende dia.

•

Meer lokale, duurzame energie opgewekt (~60 000 kWh/jaar, ~333 kWh/certificaat;
22 huishoudens); minder afhankelijk van grote energieleveranciers, minder CO2 uitstoot.

•
•

Omzet lokale/regionale ondernemers.
Start van eerste project coöperatie Stroomvanhier:
–
–

Start van de coöperatie: maakt meer projecten mogelijk.
Versterken van sociale samenhang gemeente.

Gemiddeld jaarverbruik huishouden (Nibud)
Elektrisch koken op inductie, liander.nl
Elektrische auto

2730 kWh/jaar
175 kWh/jaar
2000 kWh/10 000 km
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Verwacht rendement (2/2)
Verwacht rendement bij gemiddeld scenario: 6.3%. Inleg €1450 voor 5 certificaten, totale uitkering
over 15 jaar €2325.
scenario

Rendement

Terugverdientijd

Alle jaren 8% minder zon

4,4%

11

Elk jaar € 500 extra kosten

4,9%

10,5

Posten onvoorziene kosten
niet gebruikt

6,9%

9

Elektriciteitsprijs +0,5
cent/kWh boven
gemiddelde marktprijs,
totaal 0,151 €/kWh

7,0%

9

Financieel model gemaakt om kasstromen en rendement over 15 jaar te bepalen, en effect van hogere/lagere
opbrengsten en kosten te bepalen.
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Inkomsten en uitgaven 1e jaar
Inkomsten
Certificaten (180 x € 290)
Bijdrage gemeente oprichtingskosten

Totaal

Uitgaven (ex BTW)
model gemaakt om rendement over 15 jaar€ te
€ 52 200Financieel
Zonnepaneelinstallatie
40 000
bepalen, en effect van hogere/lagere opbrengsten en kosten te
€ 750 Aansluiting Enexis
€ 2 041
bepalen. Overnemen uit participatiedocument.
Meterkast, kabels, Scope 12 controle
€ 2 200

€ 52 950

Notariskosten

€ 1 500

Dakconstructieberekening

€ 275

promotie

€ 200

Onvoorzien

€ 2 000

Startbedrag in kas (buffer)

€ 4 734

Totaal

€ 52 950
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Samenvatting kasstromen (begroting)
opgewekte elektriciteit [kWh]
Inkomsten
verkoop elektriciteit + SCE (14,6 cent/kWh)

2023

2036

61200

57300

€ 8.935 € 8.366

Uitgaven (ex BTW), deels incl. 1.5% inflatie
verzekeringen (aansprakelijkheid, panelen, bestuurders)
voorziening nieuwe omvormer na 12 jaar (€ 4500)
voorziening demontagekosten Roording na 15 jaar (€ 2500)
dakhuur
onderhoudscontract installatie (niet, want gebruik garantie)
kosten 3x80A aansluiting Enexis
bank-, vergader-, data-abbonementkosten t.b.v. omvormer
kosten administratie en jaarrekening, e-herkenning, website
OZB (0,1409%) + vennootschapsbelasting (15% van winst)
onvoorziene kosten (5%)

€ 1.280
€ 375
€ 167
€0
€0
€ 68
€ 270
€ 300
€ 580
€ 123

€ 1.576
€0
€ 167
€0
€0
€ 84
€ 333
€ 370
€ 714
€ 154

totaal

€ 3.162 € 3.397

uitkering naar leden
uitkering per certificaat

€ 5.773 € 4.969
€ 32
€ 28
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Risico’s en afdekking daarvan
•
•

Geen risico: schade aan de installatie. Zonnepaneelverzekering wordt afgesloten bij Energie
Samen, aansprakelijkheidsverzekering in geval van schade voor Roording.
Minder zonuren per jaar: er is bepaald wat de opbrengst is bij 8% minder zon, 15 jaar lang

(834 i.p.v. 912 kWh/kWp/jaar).

•

•

Lage elektriciteitsprijs: de SCE subsidie vult maximaal 11,7 cent/kWh aan. Als de
gemiddelde elektriciteitsprijs onder 2,9 cent komt, wordt er minder dan 14,6 cent/kWh
ontvangen. Verwachting PBL is dat de prijs de komende 10 jaar ruim boven de 2,9 cent
blijft.
Te hoge netspanning: wanneer de netspanning boven de 253V komt, stopt de installatie
automatisch vanwege veiligheid en levert even geen stroom. Wanneer de spanning weer
daalt, start de installatie automatisch. Dit kan voor een lagere opbrengst zorgen.
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Inschrijvingsprocedure: planning en verdeling
Planning inschrijving
•
7+8 december: informatiebijeenkomsten.
•
9 december: start inschrijving, Stroomvanhier vraagt per mail hoeveel certificaten je wil.
•
22 december: einde inschrijving.
•
28 december: bericht aan elke geïnteresseerde deelnemer met aantal toegekende certificaten.
•
Half januari: definitieve participatieovereenkomst en factuur voor a.s. leden.
•
31 januari: uiterste termijn voor ondertekenen participatieovereenkomst (lid worden van
Stroomvanhier) en betaling facturen.
Verdeling certificaten
1. Op basis van tonen eerste interesse via info@stroomvanhier.nl.
2. Max 14 certificaten per lid, tenzij er minder dan 21 leden zijn. Dan alle geïnteresseerden met 14
certificaten naar 13, indien geen 21 leden, dan geïnteresseerden met 13 naar 12, etc. NB: minimaal 21
leden om per lid maximaal 5% stemrecht te hebben in de coöperatie.
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Planning project Lierweg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 25 juni 2021, coöperatie opgericht
 22 okt, SCE Lierweg toegekend
 3 december, opdracht Enexis (3x80A teruglever-aansluiting, minimaal 15 weken doorlooptijd)
7+8 december: informatiebijeenkomsten en start inschrijving 9 december
22 december: einde inschrijving. Bepalen verdeling 180 certificaten, minimaal 21 leden.
Half januari: definitieve participatieovereenkomst en facturen naar geïnteresseerden.
31 januari: uiterste termijn voor ondertekenen participatieovereenkomst en betaling facturen.
Februari: afsluiten verzekeringen, opdracht aan Megens, afsluiten contract Greenchoice verkoop stroom,
Recht van Opstal vestigen bij notaris, doorgeven ledenlijst SCE project aan RVO (subsidieverstrekker).
April (?): overleg Megens, update offerte (betere/goedkopere panelen)
April/mei(?): aanleg 3x80A aansluiting door Enexis, verzwaren kabel Lierweg, aanpassing transformator
Molenhoek. Installatie zonnepanelen door Megens.
Juni: afnamekeuring, gereedmelden installatie bij RVO en CertiQ, feestelijke opening.
Half juni: Algemene Ledenvergadering coöperatie, verkiezing nieuw bestuur, opstellen begroting 2023.
Begin 2023: ALV, vaststellen jaarrekening, bepalen verdeling van winst over 2022 door leden.
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Volgende projecten
Beschikbare daken in gemeente Mook en Middelaar:
Nog in gesprek met meerdere dakeigenaren, geen concrete plannen.
Weet je nog een dak? Minimaal 300 m² schuin dak, of 500 m² plat dak, meld je bij
info@stroomvanhier.nl
Samenwerking met gemeenten Gennep
en Mook & Middelaar: 30 november
intentieverklaring voor samenwerking
ondertekend.
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Samenvatting
Energiecooperatie Stroomvanhier geeft 180 certificaten van € 290 uit, om in mei/juni 2022 180
zonnepanelen te leggen op de stal van boerderij Roording in Molenhoek. We willen minimaal
21 leden hebben. Er kan voor maximaal 14 certificaten per lid worden ingeschreven. Misschien
worden er minder certificaten toegewezen.
Door lid te worden van Stroomvanhier en één of meerdere certificaten te kopen, wordt je
mede-eigenaar van deze installatie. De stroom van de zonnepaneelinstallatie wordt verkocht,
15 jaar lang is er een vaste prijs. Per jaar levert een certificaat ongeveer € 30 op, waardoor de
investering in ongeveer 10 jaar is terugverdiend.
Er is geen gegarandeerde opbrengst, er zijn risico’s verbonden aan deze investering.
9 december krijg je een mail, met de vraag hoeveel certificaten je wilt hebben. 22 december is
de uiterste datum om te reageren.
Half januari wordt gevraagd om lid te worden en de certificaten te betalen, 31 januari is de
uiterste datum om te betalen.
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Vragen
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Veelgestelde vragen (1/2)
•
•

•

•
•
•

Blijven mijn certificaten geldig als ik verhuis naar buiten de gemeente? Ja.
Tellen de certificaten mee voor mijn belastingen? Ja, in ‘box 3’, omdat uw belang (stemrecht)
in de coöperatie kleiner is dan 5%, want minimaal 21 leden. NB: dit wordt momenteel
gecontroleerd met de belastingdienst. De waarde v/d certificaten daalt lineair: elk jaar met
1/15e.
Kan ik persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de coöperatie failliet gaat? Nee,
Stroomvanhier is een coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid). Je kunt nooit meer kwijt
raken dan je inleg.
Sluit de coöperatie verzekeringen af? Ja: bestuurdersaansprakelijkheid,
aansprakelijkheidsverzekering voor dakeigenaar, zonnepanelenverzekering.
Kan ik mijn certificaten verkopen? Ja dat kan, de waarde daalt lineair: elk jaar met 1/15e. Je
moet zelf een koper vinden. De coöperatie kan helpen met zoeken.
Wat gebeurt er als ik kom te overlijden binnen 15 jaar? De certificaten gaan naar je
erfgenamen.
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Veelgestelde vragen (2/2)
•
•

•
•
•
•

Waar vind ik meer informatie? Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking | HIER opgewekt
Kan ik een lening afsluiten om deel te kunnen nemen in de coöperatie? Via een duurzame
lening bij de provincie Limburg is geld te lenen tegen een aantrekkelijke warmte. Meer
informatie is te vinden op Leningen Duurzaam Thuis - Provincie Limburg.
Maakt het uit of je zelf wel/geen zonnepanelen hebt om mee te doen? Nee.
Maakt het uit hoeveel elektriciteit je verbruikt? Nee. Je kunt zelf bepalen voor hoeveel
certificaten je deel kunt nemen.
Moet je van elektriciteitsleverancier wisselen? Nee.
Wordt mijn elektriciteitsverbruik thuis verrekend met mijn aandeel in de coöperatie
opgewekte elektriciteit? Nee. Je elektriciteitsrekening zal dan ook niet lager worden.
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