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Agenda
• Wie zijn de spelers in het samenwerkingsverband
• Zon op Nederland : wat ze doen
• Energiek Alphen : wat ze doen
• Zon op Alphen : wat gaan we samen doen
• Wat is een Postcoderoos
• Hoe werkt een Postcoderoos
• Aanschaf, financiering & wat levert het op
• Situatie E-Leveranciers icm de Postcoderoos
• Invloed Energieakkoord op Postcoderoos
• Zon op Alphen : Status tot nu toe & volgende stappen



Samenwerkingsverband

• Coöperatie Zon op Nederland 

• Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn 

• Coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn 

• De Gemeente

• RIJNVICUS (voorm. SWA) 

• Golfclub Zeegersloot



Zon op Nederland

Eric de Lange



Het wordt warmer en het raakt op!



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!



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

Daar is een oplossing voor!
We doen het samen – als 
lokale energie coöperatie – op 
een ander z’n dak! 



Coöperatie Zon op Nederland

Doelstelling: Iedereen in Nederland in staat te stellen 
zelf zonnestroom op te wekken en te gebruiken, 
ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie



Gerealiseerd
Bijna opgeleverd
In ontwikkeling

Zon op Nederland projecten

Projecten door ‘t land
Landelijk: 
- 50+ projecten in productie
- 40+ in ontwikkeling

Meer dan 40 coöperaties als lid
Bijna 20 aspirant leden



Zon op Nederland
• Is gespecialiseerd in collectieve zonneprojecten, met name 

postcoderoosprojecten en biedt ondersteuning aan 
initiatiefgroepen bij ontwikkeling eigen project

• Heeft documentatie voor techniek, juridisch en financieel

• Levert een omgeving voor alle administratie

• Maakt centrale afspraken met derden waar iedereen gebruik 
van kan maken (e-leveranciers, financiers…..)

• Collectieve projecten zijn ingewikkeld – maar worden zo 
eenvoudig gemaakt



Gelezen in Volkskrant (16 feb jl)

Postcoderoosregeling is aantrekkelijk



Het draait niet alleen om geld……

Eén paneel bespaart 3500 kg CO2 uitstoot in 25 jaar.
2 installaties met 400 panelen wekken de stroom op 
van 30 huishoudens! 
Dat scheelt een hele 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
• 1.850 m3 aardgas
• 1.750 dagen ademhalen
• 24 x naar Parijs vliegen
• 435 m3 Cola

Bron: www.milieucentraal.nl



Energiek Alphen aan den Rijn

Ferd Schelleman



• Een initiatief van een aantal duurzaamheidsbewuste inwoners, 
die energie kunnen en willen steken in het verduurzamen van 
de gemeente.

• Energiek Alphen is een locale coöperatie die energiebesparing
en duurzame energieprojecten ondersteunt en ook wil
realiseren.

• Energiek Alphen is lid van landelijke organizaties en werkt
samen met alle partijen om initiatieven te realiseren met 
dezelfde doelstelling:

Bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de gemeente
Alphen e.o. met name op het gebied van 
energiebesparing en duurzame energie.

Wat is Energiek Alphen aan den Rijn?



• Stimuleren van zonne-energie en 
energiebesparing bij particulieren

• Organiseren van bijeenkomsten voor
particulieren met aanbieders en 
leveranciers uit de regio

• Collectieve zonne-energieprojecten
zoals Zon op Alphen

• Vertaling van landelijke projecten naar
regionale oplossingen

• Energie-overleg met gemeente Alphen 
aan den Rijn en de regio Midden-
Holland

Initiatieven Energiek Alphen aan den Rijn



Zon op Alphen aan den Rijn

Ferd Schelleman



Een Coöperatie voor een Postcoderoos
project gebaseerd op de regeling Verlaagd
Tarief uit het Energie-akkoord van 2013.

Zonnepanelen op de daken van 
Rijnvicus (SWA) en 
GC Zeegersloot.

In samenwerking met Zon op Nederland 
en de Gemeente Alphen aan den Rijn

Wat is Zon op Alphen aan den Rijn



Zon op Alphen Locaties

Golfclub Zeegersloot
ca 160 panelen

Rijnvicus - ca 1600 panelen



Er is een Green Deal overeengekomen met 
de Gemeente en GC Zeegersloot.

Coöperatie Zon op Alphen:
• 1.600 panelen op het dak van Rijnvicus;
• 160 panelen op het dak van de driving 

range van GC Zeegersloot.
• Gemeente en GC Zeegersloot bieden hun

daken om niet aan voor een
Postcoderoos project.

• Gemeente geeft financiële bijdrage voor
vooral het communicatietraject.

• Gemeente en GC Zeegersloot helpen bij
de communicatie naar bewoners en 
bedrijven.

Zon op Alphen aan den Rijn



• Een collectieve zonne-energie installatie met eigen
aansluiting aan het energienet en/of bemetering.

• Deelnemers moeten in de nabijheid van de projectlokatie
wonen, in de zgn postcoderoos.

• Deelnemers krijgen kwijtschelding van de energiebelasting
voor hun eigen gebruik, voor elke door hun aandeel
geproduceerde kWh tot een maximum van 10.000 kWh.

• De kwijtschelding van energiebelasting wordt voor een
periode van 15 jaar gegarandeerd.

• Deelnemers kunnen hun eigen energieleverancier kiezen, 
optimaal als deze de postcoderoos regeling ondersteunt.

• De opgewekte energie wordt verkocht aan een
energieleverancier.

Wat is een Postcoderoos



Postcoderoos Zeegersloot

2402
2403
2406
2445



Postcoderoos Rijnvicus

2404
2394 
2396 
2401 
2402
2403
2405

2406

2406
2407 
2408 
2409 
2471 
2481



Panelen versus Certificaten
De opbrengst van een paneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp)
Dat hangt o.a. af van de gekozen technologie van het paneel :
• Er zijn 240Wp, 270Wp, 285Wp, 300Wp – en ook al 320Wp panelen
De praktische opbrengst van een paneel hangt o.a. af van: 
• De technologie (het aantal Wp)
• De hellingshoek 
• De oriëntatie op de zon (ligging gebouw/dak)
• De schaduwwerking op de panelen (bomen, gebouwen,..)
Projecten kiezen liever voor certificaten i.p.v. panelen: dit geeft vaste reken 
waardes voor alle projecten ongeacht de praktische opbrengst.

Eén certificaat is vastgelegd op 250 kWh.



Hoe werkt het in de praktijk
• Korting op energiebelasting wordt verrekend via de 

eigen energieleverancier
• Productie (in kWh) wordt vastgelegd en toegerekend 

naar aantal certificaten van de deelnemers
• 1x per jaar productieoverzicht
• Automatisch doorgegeven naar aantal e-leveranciers
• Verrekening via credit nota, jaarnota of eindnota
• Alle anderen gaat via een voucher = zelf doen



Deelnemers

1.750 300Wp panelen à €300:  
€ 525.000 incl. montage

1.750 certificaten
à €200:  €350.000 of
à €300:  €525.000

Ev. Rest Financiëring:
€ 175.000

Aanschaf en Financiering

NB Aantallen en bedragen zijn circa en niet definitief



Deelnemers

Energieleverancier
(afname dmv PPA)

1.750 certificaten à 250kWh:
ca 450.000 kWh/jr

450.000 kWh à €0,045:
ca € 20.000/jr

250kWh * € 0,1236 
Belasting op stroom:
ca. € 30/cert/jr

Ev. Aflossing & rente:
€ 15.000/jr

Kosten en Baten (15 jaar lang)

1.750 panelen/certificaten

Administratie:
€ 875/jr

Cooperatie:
Verzekeringen, Onderhoud,  Advies, 
Netaansluitkosten, Bankkosten etc:
< € 6.000/jrUitkering

Positief Saldo

Kosten:
Baten:

NB Aantallen en bedragen zijn circa en niet definitief

Eigen e-leverancier
Energie

Betaling/mnd

Verrekening PCR
e-bel. Vrijstelling/jr

Contributie leden:
ca € 3.000

Lidmaatschap



Deelname aan Postcoderoos project
• Lid worden van de Coöperatie, en aanschaffing van een 

aantal Certificaten.
• Certificaten zijn overdraagbaar (te ‘verkopen’).
• Project loopt maximaal 15 jaar.
• Na afloop gaat de installatie over naar de eigenaar van het 

gebouw, of wordt gedemonteerd en verkocht.
• Saldo komt tegoed aan de leden.
• Leden zijn NIET aansprakelijk voor verliezen.



Voorbeeld van Informatie dashboard 



Voorbeeld Informatie dashboard



Energieleveranciers (contract+bonus)

Coöperatie ontvangt van deze leveranciers een extra vergoeding:
• Ca 35 euro per jaar per lid indien al klant van één van deze e-

leveranciers is of wordt
• Alleen als gas + stroom wordt afgenomen (anders 50%)
• Wanneer een lid kiest voor een andere leverancier, dan heft 

de coöperatie een contributie per certificaat van ca 1,50 per 
certificaat/jaar tot een maximum van 15 Euro/jaar (*)

• Er is dus altijd vrije keuze van e-leverancier

(*): coöperatie heeft deze inkomsten nodig voor dekking van onkosten



Energieleveranciers (géén bonus)
Wel contract , géén bonus maar met postcoderoos afrekening:

Geen contract, géén bonus maar wel postcoderoos afrekening:



Hoe groen is 
uw leverancier?



Overstappen kan zich lonen

Overstappen is in veel gevallen zo gek nog niet…!

Je bespaart in ieder geval de contributie aan de coöperatie 
van ca 225 Euro voor 14 certificaten over de looptijd van 15 
jaar.

Heeft u vragen over:
• Vast contract?
• Overstappen?
• Kosten?
• Te hoog gasverbruik/Isolatie? 
Wij kunnen helpen! 



Hoeveel certificaten heb ik nodig

Huishouden Verbruik kWh(*) E-belasting(**) Certificaten(***)
• 1 persoon 1.925 € 238 8
• 2 personen 3.005 € 371 12
• 3 personen 3.605 € 445 14
• 4 personen 4.155 € 513 17
• 5 personen 4.375 € 541 18
• 6 personen 4.385 € 542 18
• Gemiddeld gezin 2.990 € 369 12

(*) Bron: Milieu Centraal en RVO 2017 (Bewerking NIBUD, 2018) 
(**) Op basis energiebelastingtarief 2019 van € 0,1236/kWh
(***) Op basis van gem. productie van 250kWh per certificaat
N.B. Stroomverbruik is meer afhankelijk van aantal bewoners, gas meer van type woning

Advies: koop aantal certificaten ter hoogte van 80-90% van het huidige stroom verbruik





Korting op Energiebelasting



• Om de overgang van gas naar stroom te stimuleren komt
er een verschuiving van de energiebelasting op stroom
naar die op gas. Elektriciteit wordt goedkoper, en gas 
duurder. In bepaalde gevallen zouden de totale kosten
voor energieverbruik gelijk kunnen blijven.

• Door deze aangekondigde verschuiving van de belasting
wordt de Postcoderoos business-case minder interessant.

• Minister Wiebes heeft aangekondigd met een nieuwe
regeling te komen: de Terugleversubsidie, die een gem. 
terugverdientijd van 7 jaar moet gaan opleveren. (*)

• Dit zou dan geen verandering voor de terugverdientijd van  
Postcoderoos projecten betekenen.

• Duidelijkheid over de nieuwe regelingen wordt in het 
najaar van 2018 verwacht.

Het Energieakkoord

(*) Brief Eric Wiebes aan 2eKamer : 15-juni-2018 
- Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie



Status tot nu toe:
Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U.A. (Uitgesloten van 
Aansprakelijkheid voor de leden) is op 6 juli 2018 opgericht en ingeschreven 
bij de KvK onder nr 72118342 

Vrijblijvend inschrijven voor (aspirant) deelnemers sinds dinsdag 5 juni:
www.zonopalphenaandenrijn.nl of www.energiekalphenaandenrijn.nl

Tot nu toe:
• 30 inschrijvingen voor GC Zeegersloot

– 296 - 394 certificaten 
– Dekking tussen 185-246%

• 77 inschrijvingen voor Rijnvicus
– 659 - 920 certificaten
– Dekking tussen 41-57%

In totaal hebben ca 107 personen zich voor ca. 955 – 1.314 certificaten 
ingeschreven. Gemiddeld 11 certificaten per deelnemer.

http://www.zonopalphenaandenrijn.nl/
http://www.energiekalphenaandenrijn.nl/


Volgende stappen
• Jullie: Voorinschrijven via web (verplicht nog tot niets)
• ZoA: Afspraken locaties contractueel vastleggen
• ZoA: Keuze installateur – beste prijs/kwaliteit over looptijd
• ZoA : Hulp bij overstappen e-leverancier – indien nodig
• Jullie: Definitief inschrijven – aanbetaling doen
• ZoA : Toewijzen certificaten – definitieve betaling
• ZoA : Opdracht tot installatie 
• Aannemer: Realisatie begin 2019
• Allemaal: Oplevering en Feestje



Wat vinden jullie er van?

En….. doen jullie mee?

Ja toch!

Samen maken we de grootste kans op een succesvol 
Postcoderoos  project



Vrijblijvend Inschrijven

www.zonopalphenaandenrijn.nl
www.energiekalphenaandenrijn.nl

http://www.zonopalphenaandenrijn.nl/
http://www.energiekalphenaandenrijn.nl/
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