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 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 
 

 20.15 Presentatie GreenChoice 
 

 20.30 Pauze 
 

 20.45 Vragen 
 

 21.30 Einde 
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 Onze wijk Tuindorp valt 
onder de regels voor een 
beschermd dorpsgezicht 
 

 Het voorkomen van 
zonnepanelen op eigen 
daken 
 

 Gunstige regeling voor 
collectief plaatsen van 
zonnepanelen 

Beschermd dorpsgezicht 

 Het behouden van de 
prachtige authentieke 
uitstraling van ’t Tuindorp.  
 

 Geen zonnepanelen op de 
mooie rode en blauwe 
pannendaken  
 

 Gezamenlijk investeren en 
exploiteren van 
zonnepanelen op 
andermans dak. 
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 Coöperatie opgericht d.d. 25-2-2016 

 Dak gevonden, eerst ROC  nu “de Klokstee” 

 Intentieovereenkomst met Welbions 

 Daken opgemeten en bestek gemaakt 

 Subsidies 

 Projectplan ontwikkeld en uitgewerkt 

 Ledenovereenkomst opgesteld 

 Keuzes gemaakt uit Energieleveranciers 

 Brochure gemaakt 

 Keuzes maken uit Zonne-installatie leveranciers 

 Belastingdienst benaderen 
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Iedereen die: 

 Platte daken duurzaam wil gebruiken 

 Een ongeschikt dak op het huis heeft 

 Woont in een monument 

 Woont in een beschermd dorpsgezicht 

 Woont in een flat 

 Wil investeren met een prima rendement 

 Een groen hart heeft 

 Panelen op eigen dak niet mooi vindt 

 Een schonere omgeving wenst 

 Zonne-energie wil opwekken zonder omkijken en 
met een prima rendement 
 

Eigenlijk iedereen…dus! 
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54% 

11% 3% 

1% 

26% 
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Opbouw energietarief / kWh  

Energiebelasting

BTW (EB)

ODE

BTW (ODE)

Leveringstarief

BTW (LT)

Energiebelasting € 0,1013 
BTW (EB) € 0,0213 
ODE € 0,0056 
BTW (ODE) € 0,0012 
Leveringstarief € 0,0484 

BTW (LT) € 0,0102 

Totaal energietarief € 0,1879 6 



54% 

11% 
3% 

1% 

26% 

5% 

Regeling Verlaagd energietarief  

Energiebelasting

BTW (EB)

ODE

BTW (ODE)

Leveringstarief

BTW (LT)

7 

Energiebelasting € 0,1013 

BTW (EB) € 0,0213 

Totale besparing € 0,1226 
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 Een postcodegebied is een gebied waarin alle 
postcodes dezelfde vier cijfers hebben zoals 7553 BR, 
7553 AB, 7553 BZ 
 

 Postcode 7553 waarin de coöperatie gevestigd is, 
plus de direct aangrenzende postcodegebieden 
(7551, 7552,  7554 en 7555) vormen de 
postcoderoos 
  

 Leden profiteren van teruggave van energiebelasting 
als zij in één van de postcodegebieden van de 
postcoderoos wonen 

9 



 Coöperatie investeert in een zonne-installatie 
 

 Leden binnen de postcoderoos nemen deel door 
aankoop van één of meerdere zonparticipaties 
 

 Per geproduceerde kWh stroom krijgen de leden een 
teruggave van 12,26 cent (incl. BTW) op de 
energiebelasting 
 

 Coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan de 
energieleverancier (aparte aansluiting) en ontvangt 
daarvoor vijf cent/kWh 
 

 Coöperatie kan na aftrek van exploitatielasten / 
financieringslasten evt. batig saldo afdragen aan de 
leden 
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 Vlak naast Tuindorp ligt een appartementencomplex 
met een plat dak waarop ongeveer 700 panelen 
geplaatst kunnen worden 
 

 Woningcorporatie “Welbions” is bereid het dak 
beschikbaar te stellen 
 

 De intentie-overeenkomst is getekend en een 
“Overeenkomst tot vestiging van een recht van 
opstal” is bijna afgerond 
 

 Vestiging recht van opstal na oplevering installatie 
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 Eén zonparticipatie komt overeen met de opbrengst van 
één zonnepaneel 
 

 Eén zonnepaneel levert in het eerste jaar ongeveer  
250 kWh stroom 
 

 Gemiddeld over 15 jaar levert het zonnepaneel ongeveer 
240 kWh per jaar op 
 

 De leden ontvangen per zonparticipatie  
250 x 0,1226 = € 30,63 teruggave energiebelasting (1e jaar) 
en gemiddeld 240 X 0,1226 = € 29,24/jaar (1-15 jaar) 
 

 De coöperatie ontvangt de inkomsten uit de verkoop van 
stroom, om de kosten te dekken voor onderhoud, 
verzekering, schoonmaken, evt. reparaties,     
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 Neem uw stroomverbruik van één jaar (jaarnota) 

 Neem 85% van het aantal kWh stroom 

 Deel dit getal door 240kWh (gemiddelde opbrengst 
van een paneel) 

 De uitkomst bepaalt het maximaal aantal 
zonparticipaties 

 

 Voorbeeld: 

 Stroomverbruik 3400 kWh per jaar 

 85% daarvan: 2890 kWh 

 Gedeeld door 240 kWh  12 zonparticipaties 
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Investering  

Koop een zonparticipatie € 270 
  

Opbrengsten  

 Teruggave energiebelasting per jaar  
(op basis van niveau 2017) € 30,63   

Teruggave energiebelasting in 15 jaar € 459
  

  

Opbrengst op certificaat (459-270) € 189 
  

 

 

Interne rentabiliteit :  6,8 % over 15 jaar 
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Rekenmodel Coöperatie 700 Aantal certificaten

1,0% Indexering Beheerskosten

€ 0,0519
Leveringstarief Greenchoice  variabel

€ 7,00 beheerkosten per klant per paneel

0,90 Rendement van panelen  (kWh/kWp)

0,9% Degradatie/jaar  (ong. 80% na 25 jaar)

Jaar kWh/jaar Prijs / kWh

Opbrengst 

700 

panelen

Beheerkosten 

700 panelen

Saldo per 

jaar

Besparing 

cumulatief

1 169926 € 0,0519 € 8.822 € 4.900 € 3.922 € 3.922

2 168397 € 0,0519 € 8.743 € 4.949 € 3.794 € 7.716

3 166881 € 0,0519 € 8.664 € 4.998 € 3.666 € 11.382

4 165379 € 0,0519 € 8.586 € 5.048 € 3.538 € 14.920

5 163891 € 0,0530 € 8.679 € 5.099 € 3.580 € 18.500

6 162416 € 0,0540 € 8.773 € 5.150 € 3.623 € 22.123

7 160954 € 0,0551 € 8.868 € 5.201 € 3.667 € 25.790

8 159505 € 0,0562 € 8.964 € 5.253 € 3.711 € 29.501

9 158070 € 0,0573 € 9.061 € 5.306 € 3.755 € 33.256

10 156647 € 0,0585 € 9.159 € 5.359 € 3.800 € 37.056

11 155237 € 0,0596 € 9.258 € 5.413 € 3.845 € 40.901

12 153840 € 0,0608 € 9.358 € 5.467 € 3.892 € 44.793

13 152456 € 0,0620 € 9.460 € 5.521 € 3.938 € 48.731

14 151084 € 0,0633 € 9.562 € 5.577 € 3.985 € 52.716

15 149724 € 0,0646 € 9.665 € 5.632 € 4.033 € 56.749



 Wat zijn de voordelen 
◦ 100% groene stroom 

◦ Hoe en wanneer overstappen afhankelijk van 

 Soort contract: vast of variabel 

 Looptijd en opzegtermijn van het contract  

◦ Individueel bekijken wat voor u het beste is 

◦ Extra korting voor coöperatie ( dus indirect de leden) 

◦ Overgang elektriciteit inclusief gas is mogelijk  

◦ Laagste energieprijs 

 

 Wat zijn de nadelen: 
◦ Eventuele boete bij overstap. Òf betalen òf later overstappen 
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 Rendement op uw inleg 
 

 Lagere energierekening 
 

 Duurzamere stad 
 

 App waarmee je je opbrengst continue kunt volgen 
en vergelijken 
 

 Geen sores  de coöperatie regelt het voor u! 
 

 Één of meer zonparticipatie(s) 

 

 Een goed gevoel… 

 
18 



 Begeleiding projectleider vanuit “Provincie” 

 Professionele ondersteuning bij opstellen bestek en 
aanvraag en beoordeling offertes 

 Meerdere offertes uitgedaan naar energiepartners en 
zonnepanelen installatie aanbieders om goede keus 
te maken 

 Veel overleg met beheerders van Klokstee over het 
dak en het aansluiten op hun installatie 

 Huidige planning: 
◦ Indienen offertes zonnepanelen installatie aanbieders half 

maart; mogelijke gunning eind april 

◦ Inschrijven t/m medio april 

◦ Eind juni 2017 oplevering zonne-installatie  
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 Uw eigendom 
 

 Lineaire afschrijving in 15 jaar van € 270 naar € 0 
 

 Overdraagbaar aan (toekomstige) leden 
 

 Meer of minder zonparticipaties 

 

 Wat gebeurt er bij: 
◦ Verhuizing 

◦ Overlijden 
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 U kunt vanaf 1 maart 2017 inschrijven via Tuindorpzon@gmail.com 
 

 Dat doet u door de volgende tekst te mailen naar 
tuindorpzon@gmail.com: 
 

 Ondergetekende schrijft in voor …..(aantal) Zonparticipaties bij de 
Coöperatie Zonnecollectief Tuindorp Hengelo U.A 

 Door deze inschrijving word ik deelnemer aan het Zonnecollectief 
Tuindorp Hengelo en verplicht ik mij de door mij aantal aangegeven 
Zonparticipaties af te nemen. 

  
Uw naam: 

 Adres PC Woonplaats: 
Telefoonnr.: 
E-mail: 
 

 



Vervolgens wijst het bestuur van het Zonnecollectief 
op volgorde van inschrijving (tijdstip verzonden mail) en 
getoetst aan de toelatingsvoorwaarden, de gevraagde 
zonparticipaties toe aan de inschrijver. 
 
Mocht de totale vraag het beschikbare aanbod overstijgen, dan nemen we zo snel 
mogelijk contact met de inschrijvers op. 

Daarna ontvangt u de ledenovereenkomst in tweevoud, deze  
worden beide ondertekend retour gezonden aan  
c.q. afgegeven bij: 
 
G. Weber, Vijverlaan 17, 7553 CB, Hengelo 
U kunt ook de ledenovereenkomst met handtekening 
inscannen en mailen naar tuindorpzon@gmail.com 
 
U ontvangt een getekend exemplaar retour. 



 Voor wie er na deze informatieavond c.q.  na het 
lezen van de brochure nog nadere toelichting wil of 
advies over of en hoe ze mee kunnen doen, etc. 
worden er nog inloopsessies gepland in het 
buurtcentrum  
 

 De data van deze inloopsessies komen op de 
website te staan 
 

 Bovendien krijgt iedereen die zich heeft aangemeld 
voor deze avond een email over de data van deze 
inloopsessies 
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Wij hebben het voornemen de ledenovereenkomst met de daarin 
aangevraagde zonparticipaties rond 10 april u te doen toekomen. 
  
Het verschuldigde bedrag wordt voor 1 mei 2017  
door het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo ontvangen 

op IBAN NL50 RABO 0188 2871 16  

Betalingsvoorwaarden: 

Omdat de plaatsing van de installatie van het Zonnedak geheel afhankelijk is van uw 
deelname en het op tijd ontvangen van de geldsom, zijn wij genoodzaakt om bij het niet 
tijdig ontvangen van het geld, u uit te schrijven om plaats te kunnen maken voor de 
volgende op de wachtlijst. 
 
Het verstrekken van de opdracht voor de zonnestroom-installatie vindt plaats als tenminste 
90% van de maximale capaciteit in kWh door deelnemers is aangevraagd en dat er reëel zicht 
is op 100%. En dat de gelden daarvoor zijn ontvangen op de bankrekening van de coöperatie 
Zonnecollectief Tuindorp Hengelo. 

Welkom bij ons Zonnecollectief 


