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Voorwoord van de voorzitter (Guido) 

De coöperatie Zonnecollectief Tuindorp Hengelo is in 2016 vanuit bewonersinitiatief 

opgericht om de tuindorpbewoners een alternatief te bieden voor het plaatsen van 

zonnepanelen op eigen dak. De per blok wisselende kleuren rood en blauw van de daken van 

dit beschermde dorpsgezicht is een belangrijk kenmerk, waardoor tuindorp ’t Lansink tot één 

van de mooiste tuindorpen van Nederland gerekend wordt. En dat wil het bestuur graag zo 

houden.  

 

Na een verkenning naar geschikte daken kwam het bestuur in eerste instantie uit op het dak 

van de ROC Twente. Helaas viel het ROC Twente uiteindelijk af wegens de te hoge 

aansluitkosten door Enexis doordat er een nieuwe elektriciteitskast moest worden geplaatst 

Met dank aan de woningcorporatie Welbions, zijn het de daken van de Klokstee geworden, 

een appartementencomplex op een steenworp afstand van ’t Tuindorp.  

 

De vertraging in de realisatie leidde gelukkig niet tot het afhaken van potentiële deelnemers in 

het project. Dat bleek uit het feit dat de 682 beschikbare panelen op de Klokstee binnen een 

maand na opening van de inschrijving waren verzegd. Zeer verheugend. Op 4 augustus 2017 

werd de zonne-installatie op het dak van de Klokstee in werking gesteld. 

Op 11 september 2017 is de werkingstelling van de zonne-installatie officieel gevierd met een 

feestelijke opening.  

  

Terugkijkend is het bestuur zeer verheugd dat het project gelukt is. 

Belastingdienst, netbeheerders en energieleveranciers weten nog niet goed, hoe zij 

postcodeprojecten kunnen faciliteren. Maar ondanks de tegenslagen en de tijd en inspanning 

die het heeft gekost, hebben we weten vast te houden aan het doel wat wij voor ogen hadden: 

zonnepanelen voor Tuindorpbewoners, maar niet op de daken van Tuindorphuizen.  

 

Ondanks vele initiatieven van enthousiaste mensen zijn er nog maar weinig postcodeprojecten 

van de grond gekomen. Dit weerhoudt het bestuur er niet van na te denken over een 

vervolgproject.  

Mede dank zij een subsidie van de provincie Overijssel, een bijdrage uit het Rabofonds, een 

prima begeleiding van de aanbesteding en de uitvoering van de aanleg is het project binnen de 

begroting gerealiseerd. Het resultaat in ons eerste volledige exploitatiejaar is positief namelijk 

€ 2221,-- 

1.  Verslag van het bestuur  

Begin 2017 heeft het bestuur de samenwerking met Welbions aangekondigd en de gesprekken 

gestart met als doel het plaatsen van een zonnepanelen-installatie op de Klokstee.  

De volgende aandachtspunten zijn in 2017 afgehandeld: 

 

- Zonnepanelen installatie,  

o Bestek maken 

o Keuze leveranciers 

o Offertes 

o Opdracht Enexis 

o Gunning Tenten Solar 
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o Oplevering  

- Welbions 

o Intentie overeenkomst 

o Samenwerkingsovereenkomst 

o Recht van Opstal 

- Deelnemers 

o Informatie brochure 

o Presentaties 

o Inschrijving 

o Ledenovereenkomst 

- Energie leveranciers 

o Keuze maken energieleveranciers 

o Contract Greenchoice 

- Business case 

- Subsidie provincie Overijssel regelen 

 

1.2  Activiteiten 

De daken van de Klokstee zijn geïnspecteerd. Met 

professionele ondersteuning1 werd een technisch bestek 

Zonnecolectief Tuindorp Hengelo opgesteld en een 

zevental aanbieders geselecteerd. Op basis van het 

technisch bestek werd een viertal offertes ontvangen; 

Beter Duurzaam Apeldoorn, Tenten Solar Lichtenvoorde, 

Independent Solar Systems Deventer en Sepa Energie 

Enschede. Op basis van de vooraf vastgestelde criteria 

kwam Tenten Solar met de beste aanbieding op basis van 

prijs, kwaliteit, garanties en onderhoud. De aanbieding 

van Tenten Solar was gebaseerd op de plaatsing van 682 

zonnepanelen. 

- Hierna kon inzichtelijk gemaakt worden wat de kosten van het lidmaatschap zou gaan 

worden (e.e.a. afhankelijk van het aantal af te nemen zonnepanelen). 

- Tegelijkertijd werd de selectie ter hand genomen van de Energieleveranciers. Zes 

leveranciers zijn aangeschreven waarvan er drie, Greenchoice, Qurrent en Pure Energie 

een aanbieding hebben gedaan. Hierin werd meegenomen in hoeverre de 

energiemaatschappij de administratie van het verrekenen van de op te wekken elektriciteit 

op zich kan nemen voor het Zonnecollectief. Op basis van de beoordeling van de 

aanbiedingen hebben wij de keuze gemaakt voor Greenchoice 

- In de volgorde van toewijzing van de panelen werd bepaald dat de daken van bewoners in 

het beschermd dorpsgezicht voor gaan. Daarna kwamen de andere inwoners in de 

postcodering 7553 en aangrenzende postcodegebieden aan bod. 

                                                 
1 Jan Oosterwechel, Project Begeleiding Oosterwechel te Heeten 
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- Op 28 februari 2017 vond een 2e bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. Het bestuur 

heeft een uitgebreide toelichting gegeven op het project en de dag erna werd de definitieve 

inschrijving opengesteld voor de bewoners van de betreffende postcodegebieden. Dit 

resulteerde in korte tijd tot een volledige inschrijving alle 682 participaties. Op basis van 

dit gegeven kon opdracht worden gegeven aan Tenten Solar voor de plaatsing van de 

installatie met 682 zonnepanelen. 

- Voor mensen die nog vragen hadden, werden twee inloopavonden georganiseerd. Deze 

vonden plaats in Wijkcentrum ’t Lansink op maandag 13 maart en donderdag 16 maart 

2017. 

- In mei waren alle participaties vergeven en kregen alle leden de ledenoverkomst met het 

verzoek deze te tekenen en te retourneren en voor betaling van de participaties. Daarmee 

werd men officieel lid van de coöperatie. 

- In juli is de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gemaakt door Enexis in de kelder 

van de Klokstee als ook een meter om de opbrengsten te kunnen aflezen. 

-  

- In juli is Tenten Solar gestart met het plaatsen 

van de zonnepanelen en 4 augustus werd de 

zonnepanelen-installatie in werking gesteld.  

- Met Greenchoice is de definitieve 

overeenkomst afgesloten voor het afnemen van 

de door zonnepanelen geproduceerde 

elektriciteit. 

- De eerste ledenvergadering werd op 4 

september gehouden kort nadat de zonnepanelen 

geplaatst zijn en de eerste elektriciteit is geleverd. 

- Tijdens de feestelijke openingsbijeenkomst op 11 september 2017 in de Klokstee te 

Hengelo werd in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de provincie Overijssel 

en de gemeente Hengelo, woningcorporatie Welbions, onze adviseurs, de leverancier en 

installateur Tenten Solar Zonnepanelen en de leden van onze coöperatie Zonnecollectief 

Tuindorp Hengelo stil gestaan bij de geslaagde start van het Project Zonnecollectief 

Hengelo na een voorbereidingsperiode van twee jaar. 

- In november was het nog niet mogelijk de opbrengst van de zonnepanelen te monitoren 

via een persoonlijke app voor de leden. De gegevens waren echter wel voor het bestuur 

beschikbaar. Via nieuwsbrieven en de website werden de leden over de opbrengst 

geïnformeerd.  

- Samen met Greenchoice en een softwarebureau is het Zonnecollectief betrokken bij het 

ontwikkelen van het online platform “Voorstroom”. Dit platform ondersteunt postcode 

coöperaties in de administratieve processen door deze processen zoveel mogelijk te 

automatiseren. De samenwerking met Greenchoice is erop gericht om het platform verder 

de ontwikkelen. Dit platform ontwikkelt een app voor de leden zodat iedereen zelf de 

productie van de zonnepanelen kan aflezen.  
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- Door dit platform is besloten om de energiebelasting per kalenderjaar aan te vragen en te 

verrekenen omdat ook de energietarieven meestal een kalenderjaar betreffen. Dit 

betekende dat de verrekenperiode niet de periode augustus 2017 tot augustus 2018 betrof, 

maar van september t/m december 2017. In 2018 wordt dit de periode januari 2018 t/m 

december 2018.  

- Alle leden zijn eind november geïnformeerd hoe zij d.m.v. de app van Solar Edge de 

gegevens kunnen bekijken op drie platformen, PC/laptop, smart-phone en/of tablet die 

gebaseerd zijn op Android en op Iphones en andere IOS-apparaten. Nu kan iedereen op 

iedere dag de opbrengst bekijken, per week, maand of jaar. Daarnaast worden de volgende 

milieuvoordelen van het zonnedak aangegeven: De hoeveelheid CO2-uitstoot besparing en 

hoeveel bomen geplant. 

- In 2017 bedroeg de energiebelasting € 0,12266/kWh (incl. btw) en in 2018 wordt dat  

€ 0,12654/kWh.  

- Het Zonnecollectief Tuindorp verscheen in de TV serie van “Het Groene Oosten”.  

Ook voor RTV Oost was de start van het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo Collectief een 

aardig nieuwsitem.  

- In december was het wachten nog steeds op de akte van recht van opstal pas daarna kan de 

belastingdienst haar goedkeuring geven aan de regeling verlaagd tarief.2  

- Gedurende het hele jaar zijn door verschillende leden van het bestuur vergelijkbare 

initiatieven met die van het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo bezocht. Dit waren vooral 

bezoeken aan energiecafe’s die door Natuur en Milieu en de provincie Overijssel werden 

georganiseerd. Netwerken en leren van elkaar, dat is wat we deden om alle leden goed te 

kunnen informeren over bijvoorbeeld het contract met de energiemaatschappij, over de 

ledenovereenkomst, over het onderhoud en de servicekosten, over subsidies enz. 

 

2.  Toekomst  

Terugkijkend op een energiek en zeer geslaagd jaar waar in we ons doel hebben weten te 

bereiken, kijken we uit naar de 2e ledenvergadering die gepland staat in juni 2018. Ook 

augustus 2018 wordt een belangrijke maand want dan zal duidelijk zijn wat de resultaten zijn 

van een heel jaar zonne-energie.  

 

2018 wordt een jaar van monitoring; loopt alles zoals we bedoeld hebben, wat gaat goed, wat 

kan beter, hoe lopen de (contract) afspraken met Greenchoice, Voorstroom en Tenten Solar en 

vooral zijn onze leden tevreden! 

 

Mede in verband met de verwachte positieve afwikkeling van de subsidie van de provincie 

Overijssel ramen we voor 2018 ook een positief exploitatieresultaat. Mogelijk komt er in 

2018 ook ruimte om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van alternatieve en 

                                                 

- 2 Dit is uiteindelijk gerealiseerd in maart 2018. 
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duurzame energie te onderzoeken zoals warmtepompen of een nieuw aanbod van 

zonnepanelen voor de bewoners van Tuindorp c.q. Postcoderoos. 

 

3.  Organisatie 

Zonnecollectief Tuindorp Hengelo is een initiatief van enkele bewoners van de wijk Tuindorp 

’t Lansink. Dit is een wijk met het predicaat “beschermd dorpsgezicht”. De wijk is gebouwd 

in de periode 1910-1930 en één van de kenmerken is de prachtige pannendaken, afwisselend 

rood en blauw. Zonnepanelen op deze daken doet afbreuk aan de uitstraling van de wijk. 

Zonnecollectief Tuindorp biedt de bewoners van de wijk Tuindorp een alternatief om toch te 

investeren in zonnepanelen op appartementencomplex de Klokstee van woningcorperatie 

Welbions. 

3.1  Bestuur 

Het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo U.A. is opgericht als coöperatie (25 feb. 2016) hetgeen 

betekent dat er sprake is van leden en lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan het 

zonnecollectief en eigen panelen te kunnen gaan gebruiken.  

De bestuursleden zijn: 

Voorzitter:   Guido Weber 
Penningmeester: Lex Hilbers 

Secretaris:   Kees Smitskamp  

Bestuurslid:  Koos Lamme  

Bestuurslid:  Marja de Jong   

 

4.  Jaarrekening  

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2221,79. Dit bedrag is 

op de balans opgenomen als ‘Tegoed leden.  

 

De uitvoering van het project ‘De Klokstee’ is financieel verwerkt in de jaarrekening 2017. 

De Zonne-installatie wordt in 15 jaar afgeschreven, waarmee deze afschrijving volledig 

parallel loopt met de afboeking van de ledenrekening.  

Op de balans ultimo 2017 staat voor beide een bedrag van € 170.045,33. In 2017 is voor de 

periode 1 september tot en met 31 december voor 4 maanden afgeschreven, respectievelijk 

afgeboekt. Op de volgende pagina een overzicht van de financiële verwerking van het project 

de Klokstee. 
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