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Inventarisatie Zonnedak 4 

 

Als je nog spaargeld hebt liggen, hebben wij een 

interessante investering voor je. 
 

Energiecoöperatie Noorddijk heeft inmiddels drie zonnedaken gerealiseerd met een totale capaciteit 

van 250.000 kWh per jaar onder de zogenaamde postcoderoosregeling. 

Maar deze regeling is in 2021 ingrijpend gewijzigd. De oude regeling (waar we dus drie daken mee 

hebben gerealiseerd) maakte gebruik van de teruggave van de energiebelasting en was gekoppeld 

aan je elektriciteitsverbruik. De nieuwe regeling is een subsidie op duurzaam opgewekte elektriciteit 

die de overheid uitkeert aan een energiecoöperatie of een vve. De coöperatie kan die subsidie dan 

weer doorgeven aan de leden die deelnemen in een project. De regeling is niet meer gekoppeld aan 

je eigen elektriciteitsverbruik en je hebt ook niet meer te maken met je  energieleverancier die de 

uitkering moet verrekenen. Verder blijft veel hetzelfde:  

• als deelnemer moet je in de postcoderoos wonen van de coöperatie die het project realiseert; 

• ook (kleine) ondernemers kunnen deelnemen; 

• het project heeft een looptijd van 15 jaar; 

• het rendement op je investering is vergelijkbaar met de oude regeling, tussen de 8 en 10 % (!). 

Maar er verandert ook wel wat, vooral ten goede t.o.v. de oude regeling: 

• de subsidie is een vast bedrag voor 15 jaar en dus niet meer afhankelijk van de hoogte van de 

energiebelasting die jaarlijks wordt vastgesteld en kan veranderen; 

• de subsidie wordt toegekend aan de coöperatie die dit bedrag rechtstreeks uitkeert aan de 

deelnemende leden; 

• leden die al deelnemen in een project volgens de oude regeling mogen ook gebruik maken van 

de nieuwe regeling (!) 

• als je na de start van het project verhuist mag je je investering ‘meenemen’ naar overal elders in 

Nederland. 

Daarmee is het vooral voor bestaande leden van energiecoöperaties een interessante investering 

geworden: goed voor het milieu (want je investeert in duurzaam opgewekte elektriciteit) en met een 

rendement van tussen de 8 en 10% per jaar ook goed voor je portemonnee! 

Want: bij een inleg van € 99,- per participatie keert de coöperatie elk jaar, 15 jaar lang, een vast 

bedrag van € 16,- uit. Je schrijft je oorspronkelijke investering van € 99,- in 15 jaar af = € 6,60 per jaar 

en houdt netto € 9,40 per jaar over (€16 - € 6,60). Dat is 15 x  € 9,40 = € 141,- Dan heb je je 

oorspronkelijke investering in ruim 6 jaar terugverdiend en de rest is pure winst. 

Of we met deze nieuwe subsidieregeling een vierde zonnedak kunnen realiseren hangt vooral van  

onze bestaande leden af. We tellen inmiddels ruim 90 leden en willen in eerste instantie niet meer 

nieuwe leden werven. 
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Met de bijgaande flyer willen we daarom jullie belangstelling polsen voor zo’n project. Wij willen 

graag door met onze doelstelling: meer lokaal opgewekte duurzame energie en de bewoners daarvan 

laten profiteren. We leveren op die manier een (bescheiden) bijdrage aan de energietransitie en 

waar vindt je in deze tijd een vergelijkbaar rendement voor je spaargeld?! Gegarandeerd door de 

overheid. 

De omvang van een project wordt in de nieuwe regeling (vooralsnog) beperkt tot 70.000 kWh per 

jaar en telt minimaal 5 deelnemers. Wij willen de maximum deelname limiteren tot 10.000 kWh, net 

als in de oude regeling. Dat zijn 40 participaties van 250 kWh elk. Maar elk ander aantal is welkom en 

dus niet (meer) gekoppeld aan je eigen energieverbruik. 

Bij voldoende belangstelling gaan we de Algemene Ledenvergadering voorstellen een aanvraag voor 

een SCE-project (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in te dienen, en alvast de 

voorbereidingen daarvoor opstarten. Een vierde dak denken we snel te kunnen vinden, maar de 

aanvraag en toekenning heeft nog wel wat voeten in de aarde. 

We zijn heel benieuwd of jullie zo’n project zien zitten door je belangstelling kenbaar te maken op 

onze website (www.ecnoorddijk.nl) of via de mail (info@ecnoorddijk.nl). 

PS De oude regeling blijft voor de lopende projecten gewoon bestaan en de deelnemers in die 

projecten ontvangen dus ook de komende jaren via hun energieleverancier de energiebelasting 

terug. Er komen alleen geen nieuwe projecten meer bij. Daarvoor is de nieuwe subsidieregeling. 
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