
Zonnig Bergharen
Samen met ondernemers, bewoners en
Energiecoöperatie Leur e.o. wordt Bergharen duurzamer

6 februari 2018



Programma op hoofdlijnen
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1. Welkom/ opening

2. Introductie Energiecoöperatie Leur

3. Achtergrond energietransitie, globaal en lokaal (Wijchen)

4. Reeds gerealiseerde projecten

5. Zonne-energieproject Bergharen

a. Varianten (salderen, SDE+, Postcoderoos)

b. Betrokken partijen

c. Wat komt daar allemaal bij kijken?

d. Voordelen voor ondernemer

e. Hoe verder

6. Duurzame mobiliteit

a. Achtergrond

b. Combinatie met zonne-energie

c. Voorwaarden

7. Rondvraag , vervolgafspraken en afsluiting



Wie zijn wij?



Het huidige bestuur
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Chris Vennekens
Wijchen
Bestuurslid

Karel Schwillens
Bergharen
Bestuurslid in spe



Maar we doen het samen met de (bijna 100) leden
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Wat doen we?



Belangrijkste doelen: uit de statuten
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Het gezamenlijk produceren van 
duurzame energie voor de leden of andere 
afnemers.

Het leveren van duurzame energie aan de 
leden of andere afnemers.

Het stimuleren en (helpen) realiseren van 
energiebesparing in de ruimste zin van het 
woord.



Waarom doen we 
dat?



Klimaat en energie zijn twee grote uitdagingen voor toekomstige 
generaties en ze hangen nauw met elkaar samen
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Nederland loopt achter (bron: Eurostat, maart 2017)
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Nederland



En de gemeente Wijchen vooralsnog ook
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Maar de gemeente wil een inhaalslag maken
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De ECL helpt daarbij
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En ‘t Mozaïek ook
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Elektriciteitstproductie zonnedak 2017

Verwachte productie Gerealiseerde productie

Kerngegevens
Totale verwachte productie in 2017 tot en met laatste volle maand 97.131kWh
Werkelijke productie in 2017 tot en met laatste volle maand 99.334kWh
Werkelijke productie ten opzichte van verwachte productie 102%



Momenteel zijn we bezig met Sporthal Arcus
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En nu ... Bergharen



Kernpunten van ons plan
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• Bergharen heeft een sterke club ondernemers met 
een groot oppervlak aan platte daken.1

• De nationale en lokale overheid stimuleert 
duurzame samenwerking tussen MKB en burgers.2

• ECL wil de partijen bij elkaar brengen en haar kennis 
en kunde inzetten voor een zonnepanelenproject.3



Welke verdienmodelvarianten zijn er?
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Salderen

SDE+-subsidie

Postcoderoos



Salderen: het principe
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Salderen: vooral interessant voor laagverbruikers
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Salderen: kenmerken
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SDE+ (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie):
het principe
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SDE+: voorspelling marktprijs elektriciteit door ECN
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SDE+: kenmerken

• Elektriciteitsaansluiting: > 3 x 80 A (grootverbruiker).

• Systeemomvang: > 15 kWp (circa 60 panelen, of 100 m2 dakoppervlak).

• Redelijk stabiele vergoeding; subsidie beweegt mee met marktprijs.

• Vergoeding is 16 jaar gegarandeerd.

• Beschikbaar voor alle soorten organisaties (bedrijven, coöperaties, gemeenten ...).

• Samenwerkingsvormen tussen verschillende organisaties mogelijk.

• Eenvoudig wat betreft aanvraag en administratie.

• Nieuw in 2018 (en daardoor minder gunstig voor projecten met eigen energieafname):
• Netlevering (voor de meter): laag correctiebedrag.

• Niet-netlevering (achter de meter): hoog correctiebedrag).

• Typisch rendement voor ondernemer (vanaf 2018): 5% tot 7%.

• Typische terugverdientijd voor ondernemer (vanaf 2018): 10 – 12 jaar.
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Postcoderoos (Regeling verlaagd tarief): achtergrond

• Niet iedereen kan of wil gebruik maken van salderingsregeling of SDE+:
• Geen geschikt dak (oriëntatie, constructie).

• Monumentaal pand.

• Huurwoning.

• Geen grootverbruiksaansluiting.

• Esthetische bezwaren.

• Maar toch wil men bijdragen aan een duurzame toekomst.

• De oplossing: produceer je eigen groene stroom op een andere locatie.

• De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de 
zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken.
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Voorbeelden van postcoderoosgebieden
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Postcoderoosregeling: kenmerken (1)

Samenwerking tussen dakeigenaar en particulieren/kleine 
bedrijven.

Deelnemers zijn verplicht lid van coöperatie of VVE die eigenaar is 
van zonnepanelensysteem.

Deelnemers investeren en krijgen voordeel naar rato van inbreng.

Vrijstelling van energiebelasting voor deelnemers: 12,5 cent / 
kWh, 15 jaar lang gegarandeerd, tot maximaal 10.000 kWh.
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Postcoderoosregeling: kenmerken (2)

Typische projectomvang: 100 – 500 kWp (300 – 1.500 panelen).

Betrokkenheid energieleverancier sterk gewenst maar niet 
essentieel.

Directe levering aan het net (voor de meter).

Rendement voor deelnemer: 4% tot 8%, afhankelijk van onder 
andere omvang,  terugleververgoeding en aanvullende 
subsidiemogelijkheden.
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Vergelijking tussen de drie regelingen
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Marktprijs
3,5 ct/kWh

Subsidie
7,5 ct/kWh

Marktprijs
3,5 ct/kWh

Energie-
belasting

12,5 ct/kWh
incl. BTW

(10,4 ct excl. 
BTW)

SDE+:
11,5 – 12 ct / kWh

Postcoderoos:
16,5 - 17 ct / kWh

Marktprijs
5,5 ct/kWh
(incl. BTW)

Energie-
belasting

12,5 ct/kWh

Saldering:
19,6 ct/kWh

ODE
1,6 ct/kWh

GvO
0,5 -1 ct/kWh

GvO
0,5 -1 ct/kWh



Postcoderoosregeling: potentie in Bergharen
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> 1 MWp aan vermogen

> 4.000 panelen

> 1.000 MWh elektriciteit

> 250 woningen elektrisch vergroend



But what’s in it for me?
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Kosteloze bijdrage aan vergroening van Bergharen.

Imagoverbetering en gratis publiciteit.

Ontzorging door de ECL.

Mogelijk financieel voordeel, afhankelijk van afspraken.

Eigen medewerkers en/of klanten krijgen voorrang bij deelname (MVO).

Vijftien jaar lang dubbele vrolijkheid als de zon schijnt.

• 1. Van de zon wordt je sowieso vrolijk.

• 2. Je levert ook nog eens zonder moeite groene stroom aan je buurman.



Wat is nodig?

• Voldoende sterk dak (extra belasting is ongeveer 15 kg / m2).

• Beschikbaar stellen van dakoppervlak gedurende een periode van 
15 jaar.

• Hiervoor wordt een recht van opstal gevestigd.

Aan 
ondernemerszijde

• Uitwerking projectplan.

• Technische en financiële analyse.

• Publiciteit, campagne, werving, projectorganisatie.

• Samenwerking aangaan met energieleverancier.

• Opzetten administratie.

Aan ECL-zijde

• Kleinverbruiker.

• Lidmaatschap energiecoöperatie.

• Woonachtig in postcoderoos.

• Investering in panelen (typisch € 300,-- per zonnestroomdeel).

• Aanbevolen: overstap naar geselecteerde energieleverancier.

Aan 
deelnemerszijde
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Hoe verder?

Peiling belangstelling

• Welke ondernemers willen meedoen?

• Wat zijn hun voorwaarden?

Opzetten projectgroep

• Samenstelling uit ECL-bestuursleden, ondernemers en representanten 
leefbaarheidsgroep Bergharen.

• Betrekken gemeente.

Uitwerken plan

• Kosten/baten, technische en financiële aspecten, planning, leveranciersselectie.

• Werving, energieleverancier en belastingdienst informeren, administratie.

Uitvoeren plan

• Plaatsing panelen, aansluiting op het net.

• Groene stroom opwekken en jaarlijkse vergoeding uitkeren.
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Duurzame mobiliteit
Een proefballonnetje



Het idee

17% van onze fossiele energie gaat op aan mobiliteit.

Mobiliteit is sterk in ontwikkeling.

Gemeente Wijchen wil een proefproject starten.

Mooie combinatie met zonnepanelenproject (elektrisch rijden).
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Mogelijke uitwerking

• Twee parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische deelauto’s.

• Locatie dient centraal gelegen te zijn, op loopafstand van deelnemers.

• Laadpalen voorzien van groene stroom.

• Doel: tweede auto de deur uit.

• Belangrijk voorwerk en relevante voorwaarden:
• Belangstelling inventariseren.

• Medewerking lokale dealer(s).

• Afrekenvorm: abonnement, kilometerprijs, uurprijs ...

• Samenwerking met deelauto-organisatie (voor afrekening) een laadpaalleverancier.

• Minimale participatie van een tiental deelnemers.

• Medewerking van gemeente.

• Vragen: hoe leeft dit onder de aanwezigen? Hoe verder?
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Vragen?


