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Aan de leden van EC Noorddijk 
 

Voorstel voor de ALV van 11 november 2019 

 

2e zonnedak realisatie en financiering 
 
Gelet op de belangstelling voor het 1e zonnedak (er is inmiddels een 
wachtlijst voor 65 panelen) en meer duidelijkheid over de toekomst 
van de postcoderoos-regeling, stelt het bestuur voor een 2e zonnedak te 
gaan realiseren. Een (gratis!) dak is beschikbaar en uit de voorbereidende werkzaamheden is 
gebleken dat realisatie op korte termijn mogelijk is. De voorwaarden zijn alleszins vergelijkbaar met 
die van het eerste dak. Concreet betekent dit: 
 € 99,- eenmalige inleg per zondeel van 250 kWh op jaarbasis en  
 € 10,- per jaar per zondeel contributie (bijna volledig bestemd voor rente en aflossing van de 

lening van de provincie). 
 De terugverdientijd is 6 jaar i.p.v. 5 bij de start van het 1e dak, omdat de energiebelasting op 

elektriciteit gedaald is van 12,4 cent naar 10,5 cent (per 2020). 
 

Dak van de loods van Roelf Mulder 
Roelf stelt zijn dak beschikbaar onder dezelfde voorwaarden als Peter Kuil voor het 1e dak: gratis. 
Wel zijn er zogenaamde lichtstraten in het dak aangebracht die verplaatst zullen moeten worden 
naar de noordzijde. Op de zuidelijke dakhelft is dan plaats voor 184 panelen met een verwachte 
jaarlijkse opbrengst van 50.000 kWh. Er liggen ook 28 panelen van Roelf zelf op deze dakhelft. Deze 
panelen blijven apart aangesloten op de eigen aansluiting van Roelf. Voor de panelen van de 
coöperatie wordt door Enexis een teruglever-aansluiting  aangelegd. Enexis heeft reeds bevestigd dat 
deze aansluiting op korte termijn aan het net gekoppeld kan worden.  

 
200 zondelen (= participaties) 
Het bestuur wil bij dit project de 1:1 relatie tussen paneel en participatie loslaten. We spreken dan 
over een zondeel van 250 kWh per jaar = 1 participatie. Daardoor ontstaat gelijkwaardigheid tussen 
het 1e en 2e project. Ook in het project “Peter Kuil” (ons 1e zonnedak) is 1 participatie gelijk aan 250 
kWh per jaar. Alleen viel dat in dit project samen met de verwachte opbrengst van 1 paneel. Omdat 
de nieuwe panelen krachtiger zijn en pal zuid komen te liggen is de verwachte opbrengst per paneel 
hoger. 

Voor de financiering vragen we weer een lening bij de provincie. Alleen moeten we er rekening mee 
houden dat die in zijn geheel tegen de iets hogere rente van 2,9% verstrekt zal worden. Voor het 
volledige financiële plaatje (een vereenvoudigde business case) zie de website (tabblad “Wie zijn wij” 
> Algemene Ledenvergaderingen, met wachtwoord).  

 
Switchen van energieleverancier 
Administratief is de huidige postcoderoos-regeling een draak. Veel werk, zeker als er tussentijds ook 
nog overgestapt wordt naar een andere energieleverancier. De nieuwe regeling zal waarschijnlijk een 
stuk eenvoudiger worden. Maar om de administratieve lasten (= kosten) te beperken stelt het 
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bestuur voor de deelnemers in dit project enigszins te beperken in hun keuzevrijheid. We stellen 
voor: 

Iedereen mag bij zijn huidige leverancier blijven, - mits deze meewerkt aan de uitvoering van de 
postcoderoos-regeling - maar overstappen mag alleen nog naar één van de drie energie-
leveranciers waar de meeste van onze leden klant bij zijn (Energie VanOns, Essent, Greenchoice).  

Voor een lid dat klant is cq wordt bij Energie VanOns geldt dat de vergoeding die de coöperatie 
daarvoor ontvangt doorgegeven wordt aan het lid (€ 75,- per jaar als beide producten - gas en 
elektriciteit - afgenomen worden; € 35,- als u één van beide producten bij EvO afneemt). 

Nogmaals: regelmatig overstappen en de postcoderoos-regeling verdragen zich slecht met elkaar. 
Het is niet alleen administratief veel extra werk, maar het kost ook geld (verlies van teruggave van de 
energiebelasting).  

Het bestuur stelt aan de ALV voor: 
1. Goedkeuring te verlenen aan het project “Roelf Mulder” = 2e zonnedak. 
2. Het bestuur toestemming te verlenen hiervoor de benodigde middelen te verwerven en te 

besteden. 
3. Deelnemers aan het project enigszins in hun keuzevrijheid te beperken: overstappen mag alleen 

nog naar één van de drie leveranciers waar we het meest mee samenwerken. 

 

 


