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Wat gaan we doen?

We gaan een opwekinstallatie met 180 zonnepanelen aanbrengen op het dak 
van een van de stallen van melkveebedrijf Roording in Molenhoek. We willen de
installatie begin juni 2022 in bedrijf stellen.

Hoe werkt het?

De aanleg van de installatie met bijbehorende kosten wordt betaald met geld 
dat door de deelnemers wordt ingelegd. De inleg wordt terugverdiend door 
verkoop van de opgewekte elektriciteit aan Greenchoice en door een 
aanvullende subsidie van het Rijk. Van deze inkomsten worden de 
exploitatiekosten betaald zoals verzekeringen, onderhoud en dergelijk. De 
resterende winst wordt jaarlijks naar rato van de inleg uitbetaald aan de 
deelnemers. De jaarlijkse winst per paneel is ongeveer € 30. 
Na 15 jaar stopt de subsidie en wordt de coöperatie opgeheven. De installatie 
wordt om niet overgedaan aan Roording.

Wie kan er meedoen?

Iedereen in Mook en Middelaar. De enige voorwaarde is dat je een 
kleinverbruikersaansluiting hebt voor elektriciteit (maximaal 3x80A). Je kunt 
ook als bedrijf deelnemen als je aan deze voorwaarde voldoet. 

Hoe kun je meedoen?

Je doet mee door certificaten te kopen die worden uitgegeven door de 
coöperatie. Je bent dan meteen lid van de coöperatie en daarmee mede-
eigenaar van de installatie. Er worden 180 certificaten uitgegeven, een 
certificaat komt dus overeen met 1 zonnepaneel. De certificaten kosten € 290 
per stuk. Bij een jaarlijkse winst van € 30 is de terugverdientijd dus iets 
minder dan 10 jaar.

Als je interesse hebt om deel te nemen of meer wil weten dan kun je dat aan 
ons doorgeven via info@stroomvanhier.nl. Er is nog beperkt ruimte om mee te 
doen.  
Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.stroomvanhier.nl. 
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