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Bestuur Stroomvanhier U.A.

Joris Looman 
voorzitter, Mook

Hans van der Weijden
Secretaris / penningmeester, 

Mook

Jan Cremers
algemeen bestuurslid, 

Middelaar

Piet van Herpen
ondersteunend, Mook

Voorheen betrokken: Pieter Koopman, Molenhoek. Luc van der Linden, Molenhoek. 

Ondersteuning van: Energiecafé, stichting Duurzaam Mook en Middelaar.

Samenwerkend met drie vrijwilligers in Gennep, om daar een zonnedak te realiseren.
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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.

Zie ook de statuten op www.stroomvanhier.nl
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Postcoderoos project Lierweg
(van presentatie 18 januari 2022)

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). Eén lid per adres.

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?
(van presentatie 18 januari 2022)

1. Deelnemers worden lid van coöperatie Stroomvanhier.

2. Leden kopen certificaten à € 290/stuk, 181 beschikbaar. 

• Minimaal 1 certificaat per lid: zo laagdrempelig mogelijk.

• Maximaal 9 certificaten per lid: minimaal 21 leden gewenst, minder dan 5% stemrecht. 9 certificaten 

geeft 4,97% ‘winstrecht’. Reden hiervoor is ‘aanmerkelijk belang’ binnen coöperatie en effect op te 

betalen belasting door lid, wanneer iemand 5% of meer aandeel heeft.

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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Planning

Juni 2022: *voorlopige ledenlijst is doorgegeven aan RVO, kan later worden aangepast (deadline 22 juni).

22 aug 2022:  uiterste datum voor afsluiten recht van opstal overeenkomst B. Roording – coöperatie. Initiële 

datum 22 april, eerst uitstel 22 juni, daarna uitstel 22 augustus. 

22 okt 2023:   uiterste datum realisatie zonnepaneel installatie.

2021 2022 2023

okt nov dec jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

RVO, Rijksdienst 

Ondernemend NL
SCE 

subsidie

leden

lijst*

melden 

installatie

coöperatie SvH

juni 2021 opgericht
   leden werven

lid 

worden

factuur 

betalen opening ALV

Dakeigenaar, B. Roording

Zonnepaneelleverancier Megens

selectie 

panelen

op-

dracht

instal-

latie PV

Netwerkbedrijf Enexis
opdracht 

aansluiting

Energieleverancier Greenchoice

con-

tract

aanleggen 3x80A aansluting + verzwaring kabel Lierweg

recht 

van 

opstal 

overeen- 

komst

1e inschatting coöperatie:  juni. 

Enexis: nov 2022, feb 2023

Stikstof 

ontwikkelingen
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Recht van opstal overeenkomst

• Overeenkomst tussen B. Roording en cooperatie Stroomvanhier, om schuurdak 15 

jaar te mogen gebruiken.

Vanwege hypotheek op schuur is ook toestemming van bank nodig. 

• Voorwaarde voor SCE subsidie. Deadline voor aanleveren verzet naar 22 aug 2022.

• Te vestigen bij Notaris (Van Eldik & Van Eldik, Malden).

Overeenkomst is opgesteld maar wacht nog op goedkeuring bank en B. Roording.
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Deelnemersovereenkomst en reglement

Drie concept-documenten zijn eind juni opgesteld door bestuur:

• Ledenovereenkomst: overeenkomst tussen lid en energiecoöperatie, lid wordt 

coöperatielid.

• Deelnameovereenkomst Lierweg: contract lid en coöperatie om certificaten te 

kopen in project Lierweg, verwijst naar deelnamereglement Lierweg.

• Deelnamereglement Lierweg: document met voorwaarden over uitkering, 

overdracht certificaten, administratie en geschillen.

Documenten worden over enkele maanden gedeeld. Vertraging t.o.v. eerdere planning 

levert geen problemen vanwege vertraging Enexis en gebruik van voorlopige ledenlijst 

voor RVO.
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Aansluiting en zonnepaneelinstallatie

• Opdracht 3x80A aansluiting Dec 2021 aan Enexis gegeven. 

• Planning Enexis is februari 2023 (was november 2022): kabel 

Lierweg nodig + kabel op erf.

• Meterkast in machineloods B. Roording gereed (feb 2022).

• Zonnepanelen: overeenkomst dat offerte 
geldig blijft. Rond november selectie 
zonnepanelen Megens (nu 180x 375 Wp
incl. Solar Edge optimizers). Installatie + 
Scope12 inspectie februari 2023.
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Stikstof

Plannen regering om stikstofuitstoot (ammoniak NH3 en 

stikstofoxide NOx) te verminderen. Stikstofdoelenkaart is startpunt.

Beleid van provincies nog onduidelijk, tot 1 jul 2023 om uit te 

werken.

(trouw.nl) 24 jun 2023

Deadlines RVO: 

- 22 Aug ‘22 recht van opstal

- realisatie okt 2023

Enexis: 

- start begin 2023

Planning 

stikstofmaatregelen 

provincies 

1 juli 2023

Situatie bedrijf Roording in relatie tot stikstofemissie momenteel 

onduidelijk. Nabijgelegen natuurgebieden: St. Jansberg, De Bruuk, 

Oefelter Meent.

Contact gezocht met koepelorganisatie van coöperaties Energie Samen.

Contact zoeken met RVO: uitstel aanvragen.
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Financiën
Overzicht inkomsten en uitgaven tot nu toe:

Inkomsten Uitgaven

Subsidie Mook en Middelaar € 750 Notaris statuten* € 548

Sterkteberekening* € 333

E-herkenning* € 123

Inschrijving KvK* € 51

Lidmaatschap Energie Samen € 91

Materialen meterkast € 272

Bankkosten € 72

vergoeding voor Afferden voor delen informatie** € 100

vergoeding opvragen tekeningen Roording* € 52

vergoeding vastleggen domeinnaam en webhosting* € 50

€ 750 € 1.692

* voorgeschoten door bestuur € 1.157

** voorgeschoten door anderen € 100
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Risico’s

• Project gaat niet door omdat dak niet (op tijd) beschikbaar wordt gesteld. De recht van 
opstal overeenkomst wordt niet voor 22 augustus ‘22 ondertekend.

 we zijn in overleg met koepelorganisatie Energie Samen

 we gaan overleggen met de RVO (Rijksdienst voor ondernemend NL) of de 

termijn naar achteren kan.

 geld tot nu toe voorgeschoten door bestuur komt niet terug.

• Project gaat wel door, maar moet na enkele jaren toch weer stoppen. 

 t.z.t. schadeloosstelling bespreken.

Geen risico: aansluiting Enexis is al toegekend.
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14,6

cent/ kWh

2,9

0

Looptijd project

Effect van hoge energieprijs

2021 SCE subsidie, zon op kleinverbruikersaansluiting, wordt aangevuld tot 14,6 
cent/kWh. Indien elektriciteitsprijs hoger is dan 14,6 cent, zijn er meer inkomsten, dus 
hoger rendement voor coöperatieleden.  

Voorbeeld: 

Subsidieregeling Coöperatieve 

Energieopwekking (SCE) (rvo.nl)
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Volgende projecten

Wat zijn de opties als project Lierweg niet door gaat? Ideeën zijn:

• Opnieuw dakeigenaren bezoeken in Mook en Middelaar

• Postcoderoos zon-op-dak project in Gennep

• Deelnemen in grootschaliger energieproject?

• Andere ideeën?
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Komende activiteiten

Zaterdag 10 september: 

Duurzaamheidsmarkt voor Gennep en Mook en Middelaar, te Gennep. 

Stroomvanhier staat hier met een kraam.

Donderdag 15 september: 

Energiecafé Mook en Middelaar organiseert thema-avond voor bewoners. 

Meerdere thema’s. 

NB: volg nieuwsbrief van Energiecafé Mook en Middelaar voor meer informatie.
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Vragen

? ? ?


