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Zon op Heuvelrug
Projecten Binder Leersum en 

Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen

Leersum/Doorn
Pieter Ruigewaard

Eric de Lange
Harrie Swarte

11/12 maart 2019

Agenda:

• Voorstellen Initiatiefnemers

• Waarom dit initiatief?

• Waarom een Coöperatie?

• Wie is “Zon op Nederland”

• De PostCodeRoos (PCR)

• Financiën

• Hoe werkt het voor u

• Status energiebedrijven

• Uw volgende stap 

(als we u overtuigd hebben….)
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Initiatiefnemers

• Opgericht in 2012.
• Onafhankelijk energieloket voor en door bewoners 

van de Utrechtse Heuvelrug
• Verduurzaming gebouwen, gedragsbeïnvloeding, 

duurzame mobiliteit en opwekking
• 30 actieve vrijwilligers

Initiatiefnemers (2)

• Zoektocht geschikte daken sinds 2013
• Aparte cooperatie voor gezamenlijke 

energieopwek projecten: Zon op Heuvelrug
• Geen formele relatie met Hé: wel sterke 

personele band



12-03-19

3

Waarom dit initiatief?
Omdat veel mensen wel 
zonnepanelen willen, maar niet 
weten hoe dit het beste te doen
- Geen eigen dak
- Onvoldoende dak
- Geen geschikt dak
- Te ingewikkeld
- Onbekend met mogelijkheden

Daar is een oplossing voor!
We doen het samen – als 
lokale energie coöperatie! 

Zon op Nederland helpt coöperaties
• Gespecialiseerd in burger coöperaties en duurzame energie
• ‘Marktleider’ postcoderoosprojecten
• Ondersteuning aan initiatieven bij ontwikkeling projecten
• Documentatie voor techniek, juridisch, financieel
• Omgeving voor alle administratie
• ZoNL werkt structureel samen met Projectbureau REScoop
• Afspraken met bv e-leveranciers, financiers, etc

Collectieve projecten zijn ingewikkeld
maar worden zo eenvoudig mogelijk gemaakt
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Projecten door ‘t land

Meer 65 projecten in productie en 50 in ontwikkeling
Meer dan 50 coöperaties als lid - circa 15 aspirant leden

Wie neemt eigen verantwoordelijkheid?

Er gebeurt nog steeds te weinig en te langzaam. 
Dat kan alleen anders als wij burgers het heft in 
eigen hand nemen! 
Iedereen is verantwoordelijk voor oplossing 
Wij willen én kunnen samen meer doen 
Wij stellen burgers in staat zélf bij te dragen aan 
de verandering
Zonnepanelen op eigen dak of elders is wel het 
minste dat je kunt doen! Het helpt het klimaat 
en spekt de portemonnee!
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Wat is een Coöperatie 
• Coöperatie is nodig voor postcoderoos
• Coöperaties ben je samen
• De leden hebben het voor het zeggen
• Coöperatie is bedrijf – soms klein, soms groot
• Duurzame energie speerpunt
• Leden zijn ambassadeurs voor coöperatie 
• Goed voorbeeld doet goed volgen…..

Gelezen in Volkskrant (16 feb 2018)

Postcoderoosregeling is aantrekkelijk
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Deelname aan postcoderoos project
• Lid van coöperatie 

• Projectparticipatie overeenkomst

• Belastingvoordeel energiebelasting stroom + btw

• Maar alléén als je binnen ‘roos’ woont

– We leggen hierna uit wat die postcoderoos is…

• Nooit meer korting dan je eigen stroomverbruik

• Maximaal 10.000 kwh/jaar per deelnemer

• Verrekening via energieleverancier

• Opbrengst via coöperatie uit stroomverkoop (min kosten)

Locaties

Brandweerkazerne 100 panelen

De Binder 450 panelen
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Postcoderoos Heuvelrug

Hart: 3951 en blaadjes 3941, 3956, 3953, 3931, 3711, 3971

Status tot nu toe:

Vrijblijvend inschrijven is mogelijk sinds begin februari

Tot nu toe:

• 6 voorinschrijvingen Brandweerkazerne (ca 100 certificaten)

• Bijna 25 voorinschrijvingen De Binder (ca 400 certificaten)

In totaal hebben nu circa 30 personen zich voor ca. 500
certificaten ingeschreven. 

Er komen iedere dag nog aanmeldingen

NB: paar mensen heeft ingeschreven op beide locaties
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Panelen versus certificaten
Verschil panelen en certificaten
• Een paneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp)
• En die verschillen per paneel (290Wp, 300Wp – soms al 

320 of 350Wp)
De opbrengst van een paneel hangt af van: 
• het aantal Wp
• de hellingshoek en 
• de oriëntatie op de zon
• Schaduwwerking op de panelen
Daarom bij deelname vaak keuze voor certificaten o.b.v. 
aantal kWh ipv panelen: vaste waardes voor alle projecten

Eén certificaat is 250 kWh

Opbrengst deelnemer postcoderoos

•Certificaat 250 kWh kost naar verwachting € 300,-
•Opbrengst ca. € 40 tot 45,- per jaar / certificaat

(teruggave energiebelasting plus verkoop opgewekt vermogen min kosten)

• Investering terugverdiend in ongeveer 7 jaar 
• PCR garantie voor 15 jaar
• Rendement over looptijd ca 6%
•Ook daarna rendeert installatie
•Deelname meer projecten mogelijk
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Het draait niet alleen om geld……

Eén paneel bespaart 3500 kg CO2 uitstoot in 25 jaar
2 installaties met ca 500 panelen wekken de stroom op van 
40 huishoudens! Dat scheelt een ijsschots… 

3500 kg CO2 is gelijk aan…..

• 175 bomen die een jaar lang groeien

• 19.800 km autorijden op benzine

• 15.000 km autorijden op diesel

• 56.000 km met de trein reizen

• 1850 m3 aardgas

• 1750 dagen ademhalen

• 24 x naar Parijs vliegen

• 435 m3 Cola

Bron: www.milieucentraal.nl
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Certificaten
• Certificaten overdraagbaar (te verkopen) via coöperatie
• Alleen leden van de coöperatie kunnen participeren
• Kan ook met huis ‘meeverkocht’ worden
• Er is een ‘restwaardetabel’ met jaarlijkse waarde

Voordeel – hoe werkt het
• Korting energiebelasting verrekend via e-leverancier
• Productie (kWh) wordt dagelijks vastgelegd 
• Opbrengst wordt toegerekend naar deelnemers

• 1x per jaar verrekening – meestal maart / april
• Automatisch doorgegeven naar aantal e-leveranciers
• Alle anderen gaat via een voucher – zelf doen
• Verrekening via credit nota, jaarnota of eindnota



12-03-19

11

Energieleveranciers (met bonus)

Coöperatie ontvangt een extra vergoeding:

• Ca 35 euro per jaar (= kosten lidmaatschap)

• Per lid indien klant van één deze leveranciers

• Indien zowel gas als stroom wordt afgenomen (anders helft)

• Wanneer lid kiest voor andere leverancier, dan contributie van 

35 euro per jaar

• Echter: altijd vrije keuze van e-leverancier

NB: coöperatie heeft deze inkomsten nodig voor dekking kosten

Energieleveranciers (GEEN bonus)
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Specifiek: VandeBron

• VandeBron verrekent alleen EB voor deelnemers… 
• … als zij ook de stroom van het project afnemen…

Energieleveranciers zonder zekerheid

Geen overeenkomsten met Zon op Nederland: 
BudgetEnergie, Pure Energie, NLE, Delta, PowerPeers, Huismerk 
Energie, Oxxio, etc

Advies: vraag schriftelijke statement leverancier die onzeker is!!
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Hoeveel heb ik nodig

• Zuinig eenpersoons 750kWh 3 certificaten

• Zuinig tweepersoons 1500kWh 6 certificaten

• Normaal tweepersoons 2500kWh 10 certificaten

• Gemiddeld gezin 3500kWh 14 certificaten

• Groot gezin 5000kWh 20 certificaten

• Groot gebruiker 7500kWh 30 certificaten

• Maximum 10000kWh 40 certificaten

NB: je krijgt nooit meer korting op de Energiebelasting dan je 

maximale eigen verbruik!

Oh ja: gebruik je nog gas? Kijk naar de mogelijkheden van 

elektrisch koken, warmtepompen en infrarood verwarming! 
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Informatie dashboard 

Informatie dashboard
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Volgende stappen
Informatie document voor deelnemers met relevante informatie
• Over aspecten coöperatie
• Over postcoderoos regeling
• Over de kosten en de opbrengsten
• Over de installatie en de contracten
• Over energieleveranciers en verrekening
• Over aspecten voor de belastingopgave
• Over de eventuele risico’s
• Met veelgestelde vragen en antwoorden

Volgende stappen (2)
• Voorinschrijven via website tot 23 maart (verplicht nog 

tot niets)
• Bestuur beslist over toekenning. In geval van 

overschrijving: Leersum en Maarn voorrang en 
eventueel loting.

• Communicatie hierover rond 1 april 2019
• Tot 15 april officiële inschrijving en aanbetaling 25% van 

totale som + lid worden coöperatie Zon op Heuvelrug
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Volgende stappen (3)
• Aanvraag aansluitingen Stedin (loopt)
• Offerte aanvraag bij 3 installateurs
• Algemene Leden Vergadering: keuze installateur – beste 

prijs/kwaliteit over looptijd
• Hulp bij overstappen – indien nodig
• Betaling restant
• Opdracht tot installatie
• Realisatie in augustus/september (capaciteit installateur)
• Oplevering en Feestje

Vragen?

Samen de grootste kans op een succesvol PCR project

En….. doen jullie mee?

Schrijf je vrijblijvend in via
www.zonopheuvelrug.nl

http://www.zonopalphenaandenrijn.nl/

