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Aan de leden van EC Noorddijk 
 

Voorstel voor de ALV van 13 september 2021 

 
 
Vierde en vijfde zonnedak: realisatie en financiering 
 
Nog voordat ons derde zonnedak operationeel was, werd duidelijk dat de nieuwe postcoderoos-
regeling (SCE) door een flinke verhoging van het subsidiebedrag toch wel eens aantrekkelijk zou 
kunnen zijn. 
De eerste maanden van dit jaar hebben we ons verdiept in de nieuwe regeling, o.a. door een aantal 
webinars te volgen die hier landelijk over aangeboden werden. In maart hebben we een 
rekenvoorbeeld opgesteld waaruit bleek dat, met vergelijkbare investeringen als voor onze eerdere 
zonnedaken, we een vergelijkbaar rendement zouden kunnen bieden als onder de oude regeling. 
We zijn toen eerst gaan polsen bij jullie, de bestaande leden, of er überhaupt belangstelling voor zou 
zijn. Zie de mail met de flyer die we 26 april jl. rondgestuurd hebben. Die belangstelling was 
overweldigend. Binnen 3 dagen was het dak vol! 
 
De nieuwe regeling: Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (SCE) 
Maar wat houdt het in en waarom de huidige leden polsen? De postcoderoos-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, 8 à 9 %. 

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. 
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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 8 à 9 % per jaar ook goed voor je portemonnee! 
Want: bij een inleg van € 99,- per participatie (= een zondeel van 250 kWh op jaarbasis) keert de 
coöperatie elk jaar, 15 jaar lang, een vast bedrag van € 16,- uit. Daar gaat niets meer vanaf; je betaalt 
dus geen contributie. 

 
Dak aan de Oosterseweg in Zuidwolde 
Inmiddels hebben we een geschikt dak gevonden en om niet achter het net te vissen ook een 
subsidieaanvraag ingediend. Het pand is eigendom van Alexander Holtvluwer en Lolkje Stam en ligt 
aan de Oosterseweg 33 in Zuidwolde. Het dak is groot genoeg voor meer panelen, maar door de 
voorwaarden die in de nieuwe regeling gesteld worden kunnen op een kleinverbruikersaansluiting 
(van maximaal 3x80A) op deze locatie maximaal 168 panelen van 375 Wp aangesloten worden. En de 
eigenaren willen graag ruimte op het dak voor andere doelen reserveren (o.a. een eigen 
opwekinstallatie). Hiermee kunnen we een installatie realiseren die 56.700 kWh op jaarbasis kan 
produceren. Het dak wordt onder dezelfde voorwaarden beschikbaar gesteld als de vorige drie 
daken. 
 
227 zondelen (= participaties) 
Net als eerder gaan we uit van een zondeel van 250 kWh per jaar = 1 participatie. Omdat de nieuwe 
panelen weer krachtiger zijn dan die op de eerdere daken, is de verwachte opbrengst per paneel ook 
iets hoger. We willen 227 participaties van 250 kWh per jaar uitgeven. 
Een andere voorwaarde in de nieuwe regeling is dat er een minimum aantal deelnemers per project 
is. Voor elke 5 kWp een deelnemer. In de regeling wordt geen maximum gesteld aan het aantal 
participaties per deelnemer, maar om aan de minimum eis te kunnen voldoen en een beetje in lijn te 
blijven met de eerdere projecten stellen we een maximum van 40 participaties per deelnemer voor. 
 
Financiering 
Voor de financiering vragen we weer een lening bij de provincie; dat kan tot de helft van de totale 
investering. Gezien het rentepercentage van 2,9% is het voordeliger zoveel mogelijk te lenen in 
plaats van zelf te financieren. Voor deelnemers die om welke reden dan ook niet kunnen of willen 
lenen, houden we de mogelijkheid open een participatie volledig zelf te financieren  à € 198,-. De 
vergoeding zal naar verhouding zijn (€ 24,-). 
Het financiële plaatje voor dit project ziet er dan als volgt uit: 

 
 

Maar we willen meer… 
Inmiddels staat de teller van het aantal aanmeldingen op 350+ participaties en we hebben nog 
enkele andere daken op het oog waar we met de eigenaar in gesprek zijn. Willen we alle leden 
kunnen bedienen dan moeten we ook een vijfde dak realiseren. De kans dat we dat dak vinden is 
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reëel en de resterende participaties raken we ook wel kwijt. Dat wordt zeer waarschijnlijk in 2022, 
gezien de uitputting van de subsidiepot voor dit jaar. Willen we kunnen handelen als de gelegenheid 
zich voordoet, dan  hebben we wel nu al jullie toestemming daarvoor nodig. Vanzelfsprekend onder 
vergelijkbare condities als voor het vierde dak gelden.  

Het bestuur stelt aan de ALV voor: 
1. Goedkeuring te verlenen aan het project “Alexander Holtvluwer” = vierde zonnedak. 
2. Goedkeuring te verlenen aan het daaropvolgende project onder dezelfde condities = vijfde 

zonnedak. 
3. Het bestuur toestemming te verlenen voor deze projecten de benodigde middelen te verwerven 

en te besteden. 
4. Een maximum van 40 participaties per deelnemer per project vast te stellen. 

Ter informatie: alle financiële consequenties zijn met de Financiële Commissie besproken. 

 


