
15 oktober 2020



• Welkomstwoord 

• Presentatie Energieke Buurtschappen (Bennie Reesink)

• Presentatie Agem / Postcoderoos (Thijs Huls)

• Ruimte voor vragen

• Intekenen!



• Een energiecoöperatie van, voor en door Winterswijkers

• Opgericht op 14 december 2017

• Aantal leden (d.d. 1 januari 2020): 31

• Doel: een energieneutraal (buitengebied van) Winterswijk waar we samen van profiteren.

• Activiteiten: collectieve duurzame energie-installaties realiseren en exploiteren

• Aantal collectieve zonnedaken: 2

• Aantal collectieve zonnepanelen: 486

• Energieproductie door coöperatie: 135.000 kWh per jaar, genoeg voor ca. 40 huishoudens







• Het bestuur:

Bennie Reesink

Voorzitter

Dirk Sellink

Bestuurslid

Henny Hesselink

Bestuurslid

Dick te Voortwis

Bestuurslid

Joop ten Dolle

Bestuurslid

Raymond Meekes

Bestuurslid

Willem te Voortwis

Secretaris/Penningmeester
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• Wie is Agem?

• Maatschappelijke bijdrage

• De postcoderoos: een Achterhoeks succes!

• De postcoderoos: wat, waarom, criteria &  
uitgangspunten

• Opbrengst per certificaat

• Toekomst Postcoderoosregeling

• Samengevat

• Veel-gestelde-vragen



• Eerste stappen gezet in 2009 door akkoord organisaties, 

onderwijs, overheid. 

• Akkoord vernieuwd in 2013, in oktober Agem opgericht door 

8 gemeenten en in januari 2014 gestart als maatschappelijke 

onderneming.





• Maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. 

• Duurzaam versterken van de Achterhoek. 

• Verbinder tussen inwoners, overheid en organisaties.

• Onze energievoorziening zelf regelen, Achterhoekers zelf 

profiteren van de energie uit eigen omgeving. 

• Energie besparen, opwekken en efficiënt benutten van 

duurzaam opgewekte Achterhoekse energie.



Coöperatieve Achterhoekse Groene 

Energiemaatschappij AGEM U.A.

Achterhoekse gemeenten
sinds oprichting 2013

Lokale energiecoöperaties
vanaf 2018

(maatschappelijke) 

organisaties
verwacht per medio 2020



Energie

besparen

Energie

opwekken

Energie uit de

Achterhoek

Agem 

Ontwikkeling

Agem 

Levering





• Stroom van Agem is een eerlijk geprijsd streekproduct

• Iedere klant krijgt 24 euro per jaar om de Achterhoek 
duurzamer te maken (Maatschappelijke Bijdrage)

• €1/maand stroom en €1/maand gas

• Collectief lokaal initiatief = verdubbeling 
Maatschappelijke Bijdrage eerste 3 jaar



Zonnig Zieuwent

Groenkracht Groenlo (2x)

Zon Delen in Berkelland & 

Duurzame Energie Eibergen (3x)

Wichmond Vierakker

Noaberzon Vragender (2x)

De Zonders Beltrum (2x)



Kei Zonnig Lichtenvoorde

Zonkracht Hummelo (3x) 

Groenkracht Groenlo Marianum

Energieke Buurtschappen W’wijk (2x)

Steenderen BoeN

Diemse Zon 1&2 (2x) 



• Aantal energiecoöperaties: 17

• Aantal collectieve zonnedaken: 34

• Aantal zonnepanelen: >11.000

• Aantal deelnemers: 925

• Schatting kWh per jaar: 3.000.000



• Officiële naam: Regeling Verlaagd Tarief

• Fiscale regeling voor huishoudens en (kleine) bedrijven die 
zelf géén duurzame energie kunnen opwekken 

• Salderen = op eigen dak | Postcoderoos = op collectief dak

• 15 jaar gegarandeerd vrijstelling van energiebelasting op 
stroom

• Voordeel afhankelijk van hoogte energiebelasting en 
deelname in een project

• Jaarlijks verrekend op de energierekening

• Voordeel per kWh in 2021: 11,41 ct / kWh (incl. BTW)

• Dit is dus ca. 50% van je stroomprijs!

• (kleine) bedrijven rekenen dus met 9,43 ct / kWh (excl. BTW)



• Je eigen dak is niet geschikt / groot genoeg

• Jouw bijdrage aan meer groene stroom

• Snel te realiseren

• Zelf regie over de installatie (via coöperatie)

• Opbrengst vergelijkbaar met zonnepanelen op eigen dak

• Financieel rendement om iets leuks te doen voor je dorp 
/ vereniging

• Agem adviseert en ondersteunt



• Oprichten lokale energie coöperatie → Energieke 
Buurtschappen

• Alle deelnemers worden lid van deze coöperatie 

• Leden/deelnemers wonen binnen de postcoderoos en 
hebben een kleinverbruik aansluiting (max. 3 x 80 Amp) 

• Ondernemers mogen beperkt deel uitmaken van 
coöperatie (20% van totale investering)

• Verrekening energiebelasting tot maximaal het eigen 
gebruik van betreffend coöperatie lid (tot 10.000 kWh) 
→ 1e schijf van de energiebelasting

• De coöperatie is volledig eigenaar van de installatie

• Combinatie met rijkssubsidie niet toegestaan



Postcoderoos 7101 Postcoderoos 7102



162 zonnepanelen
(197 certificaten, PCR: 7102)



160 zonnepanelen
(215 certificaten, PCR: 7101)



105 zonnepanelen
(141 certificaten, PCR: 7101)



• Drie daken in het buitengebied van Winterswijk → ca. 427 zonnepanelen

• Deelnemen kan vanaf één zonnedeel, een zogenaamd ‘certificaat’

• Minimaal 50 deelnemers → 20% investeringssubsidie Provincie Gelderland

• Voorlopig maximaal 553 certificaten beschikbaar

• Gem. opbrengst per certificaat 239 kWh/jaar (1e jaar 250 kWh)

• Prijs per certificaat € 250,- €240,-

• Terugverdientijd circa 6 á 7 jaar. Exploitatieduur 15 jaar.

• Deelnemers zijn/worden klant van Agem*

• Jaarlijkse bijdrage voor niet Agem-klanten is €24 (administratiekosten)

• Leden coöperatie bepalen jaarlijks zelf verdeling van batig saldo

* Niet verplicht. Indien een lid geen klant is/wordt van Agem dan mist 

de coöperatie de maatschappelijke bijdrage van Agem. 



• Coöperatie bestaat uit leden → lid = eigenaar minimaal één certificaat 

• Statuten → regels van de coöperatie

• Coöperatie koopt zonnepanelen en is eigenaar

• Juridisch d.m.v. vestiging Opstalrecht (donderdag 29 oktober 2020)

• Economisch d.m.v. financieren zonne-installatie(s) met ledenkapitaal

• Ieder lid heeft één stem

• Voor elk Postcoderoosproject houdt Energieke Buurtschappen een aparte administratie bij

• Voordeel: kosten zoals verzekeringspremies, administratie en vergaderkosten worden gedeeld

• Leden die deelnemen in dit project bepalen uitkering extra opbrengst van dit project

• Jaarlijks een Algemene Ledenvergadering

• Coöperatie verzorgt de administratie





mei 2020

434 zonnepanelen

320 

Wp

505 certificaten

=

0,86:1

Energieke 

Buurtschappen

Certificaat

275 Wp



oktober 2020

427 zonnepanelen

355 

Wp

553 certificaten

=

0,77:1

Energieke 

Buurtschappen

Certificaat

275 Wp



Verwachting oktober 2020

Verwachte winst per certificaat:

Scenario 1 Scenario 2

Koop certificaat €240 €240

Opbrengst per certificaat

Teruggave energiebelasting in 15 jaar €410 €306

Verwachte uitkering van coöperatie in 

15 jaar

€134 €134

Totaalopbrengsten na 15 jaar €544 €440

Verwachte winst per certificaat

Verwachte winst per certificaat €304 €200

Scenario 1: In Scenario A wordt gerekend met een stabiel energiebelastingtarief de komende 15 jaar.
Scenario 2: In Scenario B wordt gerekend met de energiebelasting tarieven voor stroom zoals die in 
het nieuwe Energiebelastingplan zijn opgenomen. Zie: 
https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort.



• Klimaatakkoord: energiebelasting op stroom omlaag, 
gas omhoog

• PCR zeker t/m 2020 in huidige vorm behouden

• In 2021 nieuwe regeling

• ‘Eenvoudige subsidieregeling’ vanuit RVO

• Vast tarief biedt meer zekerheid

• Agem in landelijke PCR expertgroep

• Belangenbehartiging van Achterhoekse projecten

• Samen met o.a. HierOpgewekt, EnergieSamen en EZK

• Voor zomer 2020 concept tarief nieuwe regeling bekend

• Na zomer 2020 vergelijk tussen beide regelingen door 
Agem en Energieke Buurtschappen: keuze maken!

Bedragen zijn exclusief BTW.



• Exploitatiesubsidie (á la SDE)

• Salderen = op eigen dak | Postcoderoos = op collectief dak

• 15 jaar gegarandeerd subsidie per geproduceerde kWh voor 
energiecoöperatie 

• Jaarlijks via winstdeling coöperatie

• Voorwaarden:
• Lid van energiecoöperatie

• Je hebt een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80A)

• Maximale deelname 10.000 kWh

• Je woont bij aanvang van het project in de postcoderoos

• Nieuw:
• Verhuisrecht

• Minimaal 1 lid per 5 kW bij zon / per 2 kW bij wind

• One-man-one-vote

• Zon >15kWp t/m 300kWp | Wind >500kWp t/m 1.000kWp

• Waterkracht apart tarief

• Gerealiseerde projecten kunnen niet overstappen op nieuwe PCR



Huidige regeling Nieuwe regeling

Tarief Energiebelasting (EB) + 

stroomprijs = 16,7 ct / kWh in 

2021

(EB wijzigt jaarlijks!)

Vast tarief voor 15 jaar 

gegarandeerd:

14,6 ct / kWh voor kleinverbruik

12,1 ct / kWh voor grootverbruik

Looptijd regeling 15 jaar 15 jaar

Uitkering via Energierekening (EB) + 

winstdeling coöperatie

Winstdeling coöperatie

Koppeling energierekening Ja, meedoen kan tot maximaal 

eigen jaarverbruik

Nee, ook bij zonnepanelen op 

eigen dak meedoen

Verhuisrecht Nee (nog niet) Ja

VPB Nee, coöperatie maakt verlies 

i.v.m. afschrijving installaties.

Ja, alle subsidie komt bij 

coöperatie binnen. Daardoor 

winst en dus VPB betalen voor 

winstuitkering (ca. 1,3 ct / kWh).



• Gelijk aan project ‘Energieke Buurtschappen 1’

• Nieuwe regeling: realisatie in zomer 2021

• Mogelijkheid om in te stappen in nieuw project o.b.v. nieuwe 
regeling!

• In nieuwe regeling betaalt coöperatie VPB

• Energiebelasting komende jaren (Klimaatakkoord):
• 2020: 11,82

• 2021: 11,23 11,41 (daling opnieuw minder dan verwacht.)

• 2022: 10,80

• 2023: 10,37

• 2024: 9,89

• 2025: 9,40

• 2026: 8,92

• 2027: 8,92

• 2028: 9,04



• Maar we kunnen pas in februari/maart gaan produceren!?



• Kanttekening: Aanwijzing verkrijgen lukt niet vóór 31 
december 2020.

• Vervolg: 

• Nieuwe aanbieding naar alle leden;

• Leden hebben dan mogelijkheid Ledenovereenkomst te 
ontbinden (zie pagina 2 van de overeenkomst);

• Bij ontbinding ontvangt Lid inleg Ledenkapitaal terug;

• Aanvraag nieuwe regeling op 1 april 2021;

• Aanvang project zomer 2021.

• Vertrouwen in motie die er ligt: 12 november 2020.



Energieke 

Buurtschappen

Certificaat

275 Wp

10X

10 x €240 = €2.400

€0 per jaar adm. Kosten
(€24 per jaar niet Agem-klant)

10 x 239 kWh

2.390 kWh

2.390 kWh x 

ca. €0,1141 = 

€272 

2.390 kWh x 

€0,05 = €120

10 x €9,00 = €90

2.750Wp

320 

Wp
355 

Wp

355 

Wp

355 

Wp

355 

Wp

355 

Wp
355 

Wp

355 

Wp

30 Wp 265 

Wp



Moet in mijn investering in 

certificaten opgeven bij de 

aangifte inkomstenbelasting?

Het net van Liander raakt vol 

lees ik, krijgen wij hier ook 

last van?





• 32 geïnteresseerden

• 487 certificaten

Nog 66 certificaten beschikbaar!

Daarnaast nog een aantal donateurs 
gezocht om aan 50 investeerders te 
komen als voorwaarde voor de 
provinciale subsidie. 



• Vanaf vanavond 15 oktober: definitief inschrijven en lid worden!

• Voor 1 november storten leden hun Ledenkapitaal in coöperatie

• Coöperatie geeft opdracht aan leverancier zonne-installaties

• November/december plaatsing zonne-installaties

• Begin december: ontvangst EAN-codes Liander

• Begin december: aanvraag huidige PCR-regeling bij Belastingdienst

• Februari 2021: Liander heeft alle drie aansluitingen gerealiseerd

• Maart 2021: Genieten van lokale groene stroom!

• Maart 2021: feestelijke opening!(?)
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