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Verslag ALV Zon op Alphen, dinsdag 14 mei 2019, Stadhuis, Alphen aan den 

Rijn 

Aanwezig: zie presentielijst 

1. Welkom en opening: 

Opening om 20.00 uur door Stef Strik 

2. Bestuur Zon op Alphen 

De alliantie met Groene Hart Energie wordt kort uitgelegd. GHE ontwikkelt ook 

postcoderoosprojecten en gaat deze bij ZoA onderbrengen. Daarom komen nu twee leden van 

GHE in het bestuur. 

In het najaar organiseert het huidige oprichtingsbestuur een verkiezing voor een nieuw bestuur. 

Leden kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdig voorafgaand aan de volgende vergadering zal het 

bestuur een oproep rondsturen. 

 

3. Mededelingen 

De secretaris gaat kort in op de ontwikkelingen rond de Postcoderoosregeling. 

Vraag: Geldt de teruggaaf voor de energiebelasting 15 jaar? Ja, die wordt voor 15 jaar 

gegarandeerd. De hoogte van de teruggaaf hangt wel af van de hoogte van de energiebelasting 

die kan variëren. 

 

4. Stand van zaken zonneparken Rijnvicus en GC Zeegersloot. 

Paul presenteert de huidige situatie rond Rijnvicus. 

De overeengekomen vergoeding van Greenchoice is ongeveer € 0,01 lager dan eind 2018 nog 

werd verwacht. De elektriciteitsprijzen zijn begin dit jaar nogal afgenomen. 

Vraag: Wordt er onderscheid gemaakt tussen een hoog en laag tarief (dag/nacht)? Ja, dat is het 

geval. In de weekenden geldt het laagtarief: hoogtarief dus voor 5/7 van de tijd, laagtarief voor 

2/7 van de tijd. 

Voor beide installaties is een WA verzekering en een zonnepanelen verzekering afgesloten. De 

WA verzekering dekt schade aan derden bijv. bij het wegwaaien van een of meer panelen waarbij 

schade aan bijv. auto’s ontstaan. De zonnepanelenverzekering dekt schade aan de installatie 

door hagel en storm, inclusief de verminderde opbrengst door uitval gedurende een bepaalde 

periode. 

Vraag: Postcodegebieden liggen toch vast? Dat blijkt niet helemaal het geval. Daar kunnen 

tussentijds wijzigingen in plaats vinden. 

Vraag: Wanneer hebben de deelnemers profijt van hun certificaten? Dat hangt af van de 

startdatum in de beschikking van de Belastingdienst. We mikken nu op 1 juni als startdatum. (is 

28 mei geworden) 

Opmerking: er wordt nu wel al elektriciteit geproduceerd en dat levert de eerste inkomsten op 

voor Zon op Alphen. 
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Vraag: Is Rijnvicus afhankelijk van GC Zeegersloot? Ja, want de exploitatie van beide parken 

wordt uit een pot bekostigd. Het ziet er overigens naar uit dat beide installaties op hetzelfde 

moment in bedrijf worden genomen. 

Vraag: wie beheert techniek? Zon op Alphen sluit een onderhoudscontract met Zon&Co. 

Vraag: Moet een derde partij de techniek controleren? Liander en Kenter (meetbedrijf) checken 

de installatie en netaansluiting. 

Vraag: Hoe zit het met de garantie op de installatie? De garantie op panelen en omvormers is 

verlengd tot 15 jaar zodat er gedurende de looptijd van het project geen extra kosten zijn voor 

vervanging van onderdelen. 

Vraag: Ik heb certificaten voor Rijnvicus aangevraagd maar Zeegersloot gekregen. Nu blijkt de 

vergoeding voor de elektriciteit bij Zeegersloot aanzienlijk hoger te liggen. Is dat niet nadelig? 

Nee, want de vergoeding voor de elektriciteit wordt in de exploitatie pot van ZoA gestopt waaruit 

alle kosten voor beide installaties worden bekostigd. 

Vraag: Heeft verhuizen binnen Alphen aan den Rijn gevolgen? Nee, als u maar in een van de 

postcodegebieden van ZoA blijft. Er is nu een wachtlijst dus overdragen naar een nieuwe 

belangstellende zou geen probleem moeten zijn als u naar buiten het gebied verhuist. 

Vraag: moet ik mij aanmelden bij de Belastingdienst of energieleverancier als ik deelnemer ben? 

Nee, dat is al gedaan richting leveranciers door de informatie in de gebruikersomgeving. Iedere 

deelnemer krijgt aan het eind van het jaar een voucher waarop is aangeven hoeveel kWh’s zijn 

aandeel in ZoA heeft geproduceerd. Daarmee kan hij bij zijn energieleverancier de 

energiebelasting terugvragen. Daarbij heeft hij ook de beschikking van de Belastingdienst nodig 

welke van de website kan worden gedownload. (Nuon klanten moeten zich wél aanmelden!) 

Vraag: Is het mogelijk om via een link op de ZoA site te zien hoeveel mijn aandeel geproduceerd 

heeft? Ja, dat kan binnenkort en wordt beschikbaar gemaakt op de site van ZoN. (Inloggen in de 

gebruikersomgeving en dan naar Mijn Certificaten gaan) 

Vraag/suggestie: Maak samen met de gemeente een publicatie? (Wat voor publicatie?)? Dat kan 

zeker! De vertegenwoordiger van de gemeente gaat dit opnemen met de afdeling Communicatie. 

Vraag: Zijn de links naar de productiegegevens al beschikbaar? Ja, er zit een knop op de home 

pagina en kan ook bekeken worden bij https://zonopalphen.nl/productie-informatie/ op de 

website van ZoA. 

 

5. Werkwijze coöperatie en samenstelling werkgroep Huishoudelijk Reglement 

Stef schetst kort de partijen waarmee ZoA samenwerkt. 

Vraag: Betalen wij huur voor de daken? Nee, de daken worden om niet beschikbaar gesteld voor 

15 jaar. Daarna worden de installaties om niet aan de dak eigenaren overgedragen. Een soort 

uitgestelde huur dus. Voor toekomstige projecten kan dit anders liggen. 

Huishoudelijk reglement: drie leden melden zich aan om mee te werken aan het opstellen van 

het huishoudelijk reglement: Peter van Schie, Joost van Beek en Dick van Leeuwen. 

Recht van opstal: de belangrijkste afspraken met de dak eigenaren worden kort samengevat. Alle 

aanwezigen, met uitzondering van 2 leden, stemmen in met het geven van de bevoegdheid aan 

het bestuur tot het sluiten van een recht van opstal met gemeente en golfclub. De 2 

stemonthouders geven aan hierover niet te kunnen oordelen en daarom niet te kunnen 

stemmen. 

https://zonopalphen.nl/productie-informatie/
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6. Businesscase Zon op Alphen 

Erik geeft een toelichting op de financiële stand van zaken aan de hand van de actuele cijfers 

betreffende inkomsten en uitgaven. 

Vraag: Wat gebeurt er bij gederfde inkomsten als de installatie voortijds verwijderd moet 

worden? Dit is geregeld in de locatieovereenkomst. 

Vraag: Wat gebeurt er met het jaarlijks positief saldo van ca. € 8.000? Dit wordt gebruikt om 

tegenvallers te dekken en om een voorziening te regelen voor evt. ontmantelingskosten aan het 

eind van de looptijd. Ook kan een overschot tzt onder de leden worden verdeeld. 

Vraag: Is er een Rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Nee, we sluiten een WA verzekering en 

een Zonnepanelenverzekering. In overleg met Zon op Nederland is besloten dat dit niet nodig is 

omdat er weinig risico’s gezien worden. Dit kan door het nieuwe bestuur nog eens bekeken 

worden. 

Vraag: Wat gebeurt er met de reserve bij vervroegd uittreden? Deelnemers krijgen alleen een 

vergoeding voor hun certificaten, maar hebben geen recht op een deel van het reservefonds. 

ZoA bouwt geen eigen vermogen op, het saldo wordt gebruikt voor dekken van risico’s en/of 

onverwachte uitgaven en lagere productie inkomsten. 

Vraag: Hoe zit het met de kosten voor de certificaathouders? Ieder lid dat geen klant is van 1 van 

de 4 energieleveranciers die de margevergoeding betalen (Greenchoice; Qurrent; OM Nieuwe 

Energie of ENGIE) of als we van die leveranciers (nog) geen margevergoeding/premie krijgen 

betalen € 1,50 per certificaat tot een maximum van € 15, dus voor max. 10 certificaten. Als je dus 

bij een andere energieleverancier zit krijg je een rekening voor die € 1,50 per certificaat. Op 

https://www.zonopnederland.nl/marge-vergoeding/ staat meer informatie. Dit staat overigens 

los van de energieleveranciers die de elektriciteit van ZoA afnemen. 

Vraag: Is er straks een kascontrolecommissie nodig? Ja, dat gaan we regelen in het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

7. Mogelijk toekomstige projecten Zon op Alphen 

Energiek Alphen is in overleg met de gemeente en met commerciële partijen. De kans lijkt groot 

dat hieruit na de zomer nieuwe projecten uit voortkomen. 

Vraag/suggestie: Het zou nuttig kunnen zijn om met de woningcorporaties over daken te praten. 

Zeker, Energiek heeft over een lange periode al overleg gehad met WoonForte o.a. over 

deelname in ZoA. Er zijn ook goede contacten met Habeko. 

Frank Kouwenhoven geeft aan dat GHE het dak van Ekodorp in Alphen aan den Rijn kan 

gebruiken (1.600 panelen) en afspraken heeft met het Hoogheemraadschap over hun terrein in 

Hazerswoude. Daar kunnen in principe 4.000 panelen worden geplaatst, echter op dit moment 

kan Liander een zonnepark daar niet op het net aansluiten omdat een onderstation in 

Zevenhuizen onvoldoende capaciteit heeft. Dit gaat enige jaren duren voordat dit is uitgebreid. 

Ook is hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 

Vraag: Is er een prognose voor de verkoop van de certificaten? Voor ZoA is er nu een wachtlijst 

dus er blijkt belangstelling voor deze projecten. De belangstelling zal ook afhangen van de 

businesscase die voor ieder project weer anders kan zijn. 

https://www.zonopnederland.nl/marge-vergoeding/
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Vraag: Hoe bereiken we jongeren? Dat valt inderdaad niet mee. Dat is ZoA ook niet echt gelukt. 

Als er leden zijn die bijv. weten hoe we met facebook en Instagram jongeren kunnen bereiken 

dan houden we ons aanbevolen! 

Vraag: Hebben toekomstige deelnemers aan die projecten ook inkomsten uit de 

elektriciteitsverkoop? Dat zou kunnen als bijv. er geen sprake is van externe financiering en dus 

veel lagere jaarlijkse kosten voor de coöperatie. Een jaarlijks overschot kan dan ook deels 

worden uitgekeerd. 

Vraag: Doet Energiek Alphen en GHE ook meer dan zonne-energie? Zeker, wij willen ook 

projecten op het gebied van wind, energiebesparing/aardgasvrij en bijv. elektrische deelauto’s 

gaan ontwikkelen. 

 

8. Rondvraag 

Vraag: Kunnen certificaten worden doorverkocht aan een nieuwe huiseigenaar bij verkoop? In 

principe kan dat, maar de overdracht moet altijd via Zon op Alphen lopen. Vraag: Is er een 

restwaardetabel? Ja, die wordt actief en op de website gezet zodra we de start datum weten en 

we ook de beschikking hebben van de Belastingdienst. 

Vraag: Moet ik iets doen als ik niet bij de 4 energieleveranciers klant ben? Ja, als uw 

energieleverancier een of twee sterren heeft op de lijst van Zon op Nederland, dan krijg je ieder 

jaar een voucher voor de door jouw aandeel geproduceerde elektriciteit, waarmee je bij je eigen 

energieleverancier de energiebelasting kunt terugvragen. Je moet overstappen als je nog bij een 

energieleverancier die de postcoderoosregeling niet ondersteunt. 

(https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/) 

Ferd geeft nog aan dat je nu via onze site over kunt stappen naar Greenchoice met tarieven die 

aantrekkelijker zijn dan wanneer je rechtstreeks bij Greenchoice klant wordt. 

Vraag: Kan dat ook als je al klant bent bij Greenchoice? Waarschijnlijk wel, een doorlopend 

contract kan ieder moment worden aangepast. Als je overstapt naar een van de vier leveranciers 

met drie sterren, is het belangrijk dat je dat doet via de links op de site van ZoN. Kijk daarvoor op 

deze pagina : https://www.zonopnederland.nl/marge-vergoeding/ 

 

9. Vaststellen volgende datum ledenvergadering en sluiting 

Volgende ALV: 1 oktober 2019 in het Stadhuis. 

https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/)
https://www.zonopnederland.nl/marge-vergoeding/

