
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief in samenwerking met

Informatiebrochure 

Zonnedak BCS Kotten 
• Investeer mee in 

collectieve zonnedaken 

in Winterswijk 

• Wek samen schone 

duurzame zonne-energie 

op bij jou in de buurt 

• Een rendement dat kan 

oplopen tot 5%! 

• Dankzij 15 jaar 

gegarandeerde subsidie 

(SCE) 
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Disclaimer 
In deze informatiebrochure is getracht zo objectief en uitgebreid mogelijk uit te leggen wat deelname aan 

Zonnedak BCS Kotten inhoudt. Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. en Agem zijn niet aansprakelijk te 

stellen voor de inhoud. Als het voor de inschrijving nodig is om voorwaarden aan te passen, volgt een nieuwe 

informatiebrochure. Alle inschrijvers ontvangen deze nieuwe brochure voor de sluitingsdatum van de 

inschrijfperiode. De tekst zoals beschreven in de laatst uitgekomen informatiebrochure is dan van toepassing. 

Voor alle ins- en outs over de Uitkeringsrechten die worden verkregen via de aanschaf van certificaten verwijzen 

wij u graag door naar ons SCE-reglement. 

Vragen & contact 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatiebrochure? Wij hopen tijdens een definitieve 

inschrijfbijeenkomst al uw vragen te kunnen beantwoorden. Mocht u dringende vragen hebben kunt u ons mailen 

via info@energiekebuurtschappen.nl.  

 

  

https://www.energiekebuurtschappen.nl/wp-content/uploads/2022/02/211221-SCE-reglement-Energieke-Buurtschappen.pdf
mailto:info@energiekebuurtschappen.nl
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Inleiding 
 
Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. is opgericht met als doel het zoveel mogelijk lokaal opwekken van 
hernieuwbare energie. De coöperatie heeft reeds een aantal projecten gerealiseerd van de zogenaamde 
postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief). Inwoners van Winterswijk en haar buurtschappen konden 
participeren in deze collectieve zonnedaken en ontvangen in ruil daarvoor een vrijstelling op de energiebelasting 
op stroom op hun energierekening. Met de leden die deelnemen is afgesproken dat een deel van de winst in de 
coöperatie weer terug geïnvesteerd wordt in duurzame projecten in het buitengebied van Winterswijk. Zo heeft de 
energiecoöperatie ook een maatschappelijke functie. 
  
In 2021 is de postcoderoosregeling vervangen door een nieuwe subsidieregeling, die 15 jaar zekerheid biedt over 
het tarief dat wij per kWh opgewekte stroom ontvangen in een project. Dit betreft de Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling). Winterswijkers kunnen deelnemen in deze coöperatieve 
projecten door minimaal één certificaat te kopen en worden daarbij lid van onze coöperatie. Een certificaat geeft 
jou als deelnemend lid recht op een bepaalde uitkering per kWh per jaar, die wordt vastgelegd in een 
‘Deelnemersovereenkomst’. Daarmee levert deelname in onze collectieve zonnedaken op basis van de SCE-
regeling dus financieel rendement op. De verwachte terugverdientijd is 7 tot 8 jaar, wat een rendement van ca. 5% 
betekent. 
 
De stroom wordt geleverd aan Energie VanOns, waarvoor de coöperatie een marktconforme vergoeding ontvangt. 
Dit maakt het mogelijk dat leden de opgewekte energie weer kunnen afnemen via Streekenergie door Agem, 
wederverkoper van Energie VanOns.   
 
Deze informatiebrochure heeft betrekking op het Zonnedak BCS Kotten welke de coöperatie in 2022 samen met 
Zonnedak Prijshamer binnen de SCE-regeling hoopt te realiseren. De informatiebrochure gaat vooral in op de 
‘zakelijke kant’ van het project waarin jij financieel kunt participeren: wat zijn de kosten en opbrengsten voor 
deelnemende leden in het project, hoe kun je deelnemen in het project en welke rechten en plichten hebben de 
verschillende partijen? 
 
Daarbij willen wij je via deze weg nogmaals benadrukken dat het samen met dorps- en buurtgenoten realiseren 
van mooie duurzame projecten die een positieve maatschappelijke impact hebben voor ons het allerbelangrijkst is. 
Met onze projecten streven wij naast een gezond financieel rendement ook een bijdrage te leveren aan het 
behoud van ons mooie buitengebied en het bevorderen van de leefbaarheid. 
 
Wij hopen je van harte te mogen verwelkomen als deelnemend lid van de coöperatie! 
 
Bennie Reesink - Voorzitter 
Het bestuur van Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. 
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Het aanbod 
Inwoners van Winterswijk en haar buurtschappen kunnen mee investeren in het collectieve Zonnedak BCS 

Kotten en daarmee bijdragen aan een duurzamere toekomst. Je kunt deelnemen in het project door lid te worden 

van Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. (hierna: de coöperatie) en je in te schrijven voor ten minste één 

certificaat. Een certificaat geeft recht op: 

• Een deel van de opbrengsten van de coöperatie uit de verkoop van de geproduceerde zonne-energie; en 

• Een deel van de exploitatiesubsidie die de coöperatie gedurende een periode van 15 jaar van de overheid 

(RVO) ontvangt in het kader van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 

Gezamenlijk noemen we dit het Uitkeringsrecht. 

Aantal certificaten beschikbaar: 967 

In totaal worden er 175 zonnepanelen geplaatst op het dak van loonbedrijf BCS aan de Sieverdinkweg in 

Winterswijk Kotten. Het gaat naar verwachting om zonnepanelen van ca. 380 Wp, waarmee het totaalvermogen 

van de installatie op 66.500 Wp uitkomt. De verwachtte opbrengst per jaar is gemiddeld 58.000 kWh. De waarde 

van een certificaat staat gelijk aan 68,75 Wp vermogen. Daarmee kan de coöperatie in totaal 967 certificaten 

uitgeven en maken we deelname zo laagdrempelig mogelijk in tijden waarin de energieprijzen door het dak 

schieten. 

Prijs per certificaat: €50,- 

De prijs per certificaat is door de coöperatie vastgesteld op €50, wat een kapitaalinleg betreft en daarmee is 

vrijgesteld van btw. 

Looptijd: 15 + 1 jaar 

De minimale looptijd van het project is 15 jaar, inclusief één extra jaar waarin we eventueel gemiste SCE-

subsidie, bijvoorbeeld door een lagere opbrengst dan verwacht, mogen verrekenen bij RVO. 

Verwachte terugverdientijd: 7 á 9 jaar 

De investering in het project verdien je terug door: 

1. Een uitkeringsrecht van €0,10 per kWh per jaar, waarbij de verwachte gemiddelde opbrengst per 

certificaat ongeveer 57,5 kWh is. Dit betekent een gemiddelde uitkering vanuit de coöperatie van €5,75 

per certificaat per jaar; 

2. Een eventuele extra winstuitkering vanuit de coöperatie, waarover de leden gezamenlijk beslissen op de 

Algemene Ledenvergadering. 

Op basis van het uitkeringsrecht is de verwachte terugverdientijd per certificaat maximaal 9 jaar. 

De werkelijke terugverdientijd is afhankelijk van de jaarlijkse geproduceerde zonnestroom. In de eerste jaren zal 

de opbrengst per certificaat hoger zijn, waar de zonnepanelen in de loop der jaren steeds iets minder zullen 

produceren (degradatie). Daarnaast zijn we natuurlijk afhankelijk van het aantal zonuren per jaar. In onderstaande 

tabel is de eenvoudige berekening van de opbrengsten per certificaat samengevat. 
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Procedure toewijzing certificaten 

Om deel te kunnen nemen in het project en daarmee lid te worden van de coöperatie dien je minimaal één (1) 

certificaat af te nemen. Aanvragen voor certificaten worden in principe op volgorde van definitieve aanmelding 

behandeld. Voorafgaand aan de definitieve aanmelding starten we met een voorinschrijving om de interesse te 

pijlen en de haalbaarheid van het project te toetsen. Voorinschrijven is mogelijk via onze website: 

https://www.energiekebuurtschappen.nl/zonnedak-bcs-kotten/. 

Potentiële deelnemers die een voorinschrijving hebben gedaan ontvangen zodra er voldoende interesse is een 

verzoek om de definitieve aanmelding te bevestigen. Daarbij krijgen medewerkers van BCS en bestaande leden 

van de coöperatie voorrang ten opzichte van andere potentiële deelnemers wonende in de postcoderoos. Het 

moment van definitieve aanmelding zullen wij per mail communiceren, waarop een definitieve aanmeldavond zal 

volgen. 

De procedure van toewijzing van certificaten wordt op basis van de volgende stappen gedaan: 

• Bij een voorinschrijving van 1 tot maximaal 40 certificaten is de definitieve toewijzing gelijk aan het aantal 

aangevraagde certificaten; 

• Bij een voorinschrijving van 41 of meer certificaten worden er ten minste 40 certificaten toegewezen en 

indien er nog certificaten beschikbaar zijn een meerderheid naar rato van de inschrijving, met uiteraard 

het maximum waarvoor is ingeschreven. 

Het maximum aantal certificaten per deelnemend lid is 100. Bij een voorinschrijving boven de 40 certificaten 

kunnen wij niet garanderen dat het gewenste aantal definitief kan worden afgenomen. 

Voor dit project is reeds een SCE-beschikking ontvangen. Daarnaast vraagt de coöperatie een 

investeringssubsidie aan bij de provincie Gelderland. Deze investeringssubsidie voor ‘Lokale hernieuwbare 

energieprojecten’ bedraagt 20% van de investeringskosten in de zonne-installatie indien wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

• Minimaal 50 deelnemers, wonende op 50 verschillende adressen; 

• De deelnemers leggen samen minimaal 25% van het totale investeringsbedrag in; 

• De bijdrage per deelnemer is minimaal €50; 

• Het project heeft een terugverdientijd van ten minste 5 jaar. 

Verwachte kosten en opbrengsten per certificaat (in €) 

Kosten per certificaat 

Koop certificaat € 50 

Opbrengsten per certificaat 

Verwachte minimale uitkering per certificaat per jaar € 5,75 

Verwachte minimale uitkering per certificaat in 15 jaar € 86,25 

Winst per certificaat 

Winst per certificaat (86,25 – 50) € 36,25 

https://www.energiekebuurtschappen.nl/zonnedak-bcs-kotten/
https://www.gelderland.nl/Subsidies/lokale-hernieuwbare-energieprojecten
https://www.gelderland.nl/Subsidies/lokale-hernieuwbare-energieprojecten
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Deze subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland zal de coöperatie voor haar beide nieuwe zonnedaken 

indienen bij Prijshamer en BCS in Winterswijk. Dit betekent dat er minimaal 25 deelnemers per zonnedak vereist 

zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Vandaar de procedure die hierboven is beschreven waarbij we tot 40 

certificaten kunnen garanderen en daarboven eventueel zullen moeten verdelen om aan de 50 deelnemers in 

totaal te komen. 

In een schema samengevat ziet de procedure er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorinschrijving 

(max. 967 

certificaten) 

Definitieve 

inschrijving 

(min. 25 

deelnemers) 

Bij voldoende interesse 

Planning Procedure 

Mogelijk tot 27 

juli 2022 

Nazomer / 

najaar 2022 

Toewijzen 

definitief aantal 

certificaten per 

deelnemer 

Bij voldoende definitieve 

inschrijvingen 

Winter 2022 

FIGUUR 1. SCHEMA PROCEDURE TOEWIJZING CERTIFICATEN MET GLOBALE 

PLANNING. 
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De spelregels 
Voor dit project maken we gebruik van de ‘Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking’ (SCE), in de 

volksmond ook wel postcoderoosregeling genoemd. Deze regeling is per 1 april 2021 in de plaats gekomen van 

de oude postcoderoosregeling, de Regeling Verlaagd Tarief, en is er op ingericht om de coöperatie en haar 

deelnemende leden een stuk meer zekerheid te bieden.  

Om mee te kunnen doen aan dit project zijn er vanuit de SCE-regeling wel een aantal voorwaarden waar je aan 

dient te voldoen: 

• Bij aanvang van je deelname in een project dien je woonachtig te zijn in de postcoderoos behorende bij 

het specifieke project, vandaar de bijnaam ‘postcoderoosregeling’ (zie uitleg hieronder); 

• Je woont in een koop- of huurwoning en hebt een eigen kleinverbruik elektriciteitsaansluiting (maximaal 

3x80A); 

• Je bent / wordt lid van de coöperatie, waarbij er per adres maar één persoon lid kan zijn. 

Daarnaast moet er één deelnemend lid per 5 kW opgesteld vermogen zijn. De beoogde zonne-installatie heeft een 

totaal opgesteld vermogen van 66.880 Wp, wat overeenkomt met 66,88 kWp en daarmee minimaal (66,88 / 5 =) 

14 deelnemende leden. 

Indien je besluit mee te gaan doen dan doe je dat in principe voor 15 jaar, met zicht op een extra 16e jaar voor 

eventueel verloren inkomsten in de eerste 15 jaar. Certificaten zijn niet persoonlijk overdraagbaar, tenzij dit aan 

een huisgenoot betreft. Wel kun je de certificaten beschikbaar stellen aan de coöperatie en samen opzoek naar 

een vervangend lid, die vanzelfsprekend aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit nieuwe lid kan de 

certificaten via de coöperatie van jou overnemen, waarna jij de restwaarde vanuit de coöperatie overgemaakt 

krijgt. De waarde van certificaten wordt lineair afgeschreven over 15 jaar. 

Voor de volledige spelregels voor SCE-projecten van Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. verwijzen wij je 

naar het SCE-reglement op onze website. 

Postcoderoos Zonnedak BCS Kotten 

Een postcoderoos bestaat uit een 4-cijferige postcode als kern en alle daar 

aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden, de zogenaamde bladeren. Het 

dak van BCS ligt in het 4-cijferige postcodegebied 7107 in Winterswijk Kotten 

en mag zowel in de kern als een van de bladeren liggen. Voor het project 

Zonnedak BCS Kotten is de 4-cijferige postcode 7106 als kern gekozen en de 

daar aangrenzende gebieden zijn: 7101, 7105, 7106, 7107, 7113 en 7115.  

Ben je woonachtig in een van deze postcodegebieden? Dan kun je dus 

meedoen! 

Als je de postcoderozen van zowel Zonnedak BCS Kotten als Zonnedak 

Prijshamer over elkaar heen legt valt op dat alleen het Winterswijkse 

postcodegebied 7103 niet mee kan doen. Echter, het lijkt erop dat deelname 

wel mogelijk is als wij voldoende leden hebben die wél in de postcoderoos 

wonen (ledeneis SCE: 1 lid per 5kWp vermogen in de postcoderoos). Daarom 

kun je je wel vrijblijvend inschrijven als je woonachtig bent in 

postcodegebied 7103, maar kunnen wij deelname niet garanderen. 

 

 

FIGUUR 2. POSTCODEROOS ZONNEDAK BCS 

KOTTEN 

https://www.energiekebuurtschappen.nl/wp-content/uploads/2022/02/211221-SCE-reglement-Energieke-Buurtschappen.pdf
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Het project 
In 2022 hoopt Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. samen met jou het 6e en 7e collectieve zonnedak in 

Winterswijk te realiseren, bij de Prijshamer in Winterswijk en BCS in Winterswijk Kotten. Deze informatiebrochure 

heeft betrekking op het project bij loonbedrijf BCS: Zonnedak BCS Kotten. 

De zonne-installatie wordt geplaatst op twee daken van loonbedrijf BCS, aan de Sieverdinkweg 16 in Winterswijk 

Kotten. BCS heeft zelf reeds een flinke zonne-installatie op het dak gelegd om het eigen verbruik volledig op te 

wekken. Sterker nog, BCS houdt doorgaans een beetje energie over doordat er door de jaren heen ook flink wat is 

bespaard!  

Omdat voor het opwekken van het eigen verbruik niet alle daken nodig waren is er dus nog voldoende plek voor 

meer zonnepanelen en zo zijn BCS Kotten en de coöperatie in contact gekomen. Wij hebben de afspraak met 

BCS gemaakt dat wij het dak voor minimaal 16 jaar mogen huren om hier een collectieve zonne-installatie op te 

plaatsen. Als huurvergoeding ontvangt BCS jaarlijks €2,50 (excl. btw) per zonnepaneel, wat natuurlijk is 

meegenomen in de businesscase.  

 

FIGUUR 3. CONCEPT LEGPLAN ZONNEDAK BCS KOTTEN OP LUCHTFOTO. 

Opstalovereenkomst 

De afspraken met BCS Kotten over de huur van het dak en het plaatsen van de zonne-installatie leggen wij vast in 

een opstalovereenkomst. Deze wordt in maart 2022 definitief gemaakt door het vestigen van een Recht van 

Opstal bij de notaris in Winterswijk. Dit Recht van Opstal zorgt ervoor dat de coöperatie juridisch eigenaar wordt 

van de zonne-installatie op het dak van BCS. De duur van deze overeenkomst is minimaal 16 jaar. Het kan 

namelijk zo zijn dat wij in 15 jaar tijd niet alle SCE-subsidie hebben kunnen declareren, waardoor we een 16e jaar 

mogen toepassen om de gemiste subsidie alsnog zoveel als mogelijk te kunnen krijgen.  
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Na afloop van de opstalovereenkomst zijn er in principe drie opties die in samenspraak tussen de coöperatie en 

dakeigenaar kunnen worden toegepast: 

• De dakeigenaar neemt de installatie om-niet over van de coöperatie; 

• De dakeigenaar en de coöperatie spreken af dat de opstalovereenkomst verlengd wordt met een nader te 

bepalen termijn en tegen nader vast te leggen afspraken; 

• De dakeigenaar verzoekt de coöperatie om de zonne-installatie te verwijderen. 

De zonne-installatie 

Het bestuur van Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. heeft voor de eerste collectieve zonnedaken een 

aanbesteding gehouden onder een viertal leveranciers van zonne-installaties. Omdat er één partij afviel vanwege 

ontbrekende interesse, is daar uiteindelijk een vierde aan toegevoegd. In de aanbesteding is rekening gehouden 

met productkwaliteit, totale kosten over de levensduur van de installatie, garanties, leverduur, service, vertrouwen 

en natuurlijk lokaal opererend.  

Uiteindelijk heeft Huls Duurzame Energie de aanbesteding 

voor de eerste twee zonnedaken gewonnen. Als 

coöperatie streven wij naar lange duurzame relaties en 

daarom is Huls Duurzame Energie onze vaste partner 

geworden voor het leveren van zonne-installaties voor 

collectieve zonnedaken. Dit lokale familiebedrijf heeft 

inmiddels 10 jaar ervaring in de zonne-energie en heeft 

inmiddels meer dan duizend zonne-installaties geplaatst in 

Winterswijk en omgeving, waaronder onze 5 collectieve 

zonnedaken. 

De beoogde zonne-installatie op het dak van BCS bestaat 

uit 175 zonnepanelen die richting het Zuidoosten worden 

geplaatst. Met deze installatie van 66,5 kWp gaan wij gemiddeld 58.000 kWh per jaar opwekken, wat gelijk staat 

aan het verbruik van zo’n 20 huishoudens. Op voorgaande pagina is het voorgestelde legplan op een luchtfoto 

ingetekend. De zonnepanelen die worden aangeboden zijn van het merk JA Solar en de omvormers van het merk 

SolarEdge, waarbij per twee panelen een SolarEdge power optimizer zal worden geplaatst. Deze laatste zorgt 

ervoor dat elke twee zonnepanelen parallel zijn geschakeld, waardoor deze geen hinder ondervinden van panelen 

die bijvoorbeeld in de schaduw liggen en daardoor minder produceren. Op de zonnepanelen zit 12 jaar 

productgarantie en op de omvormers zit een productgarantie van 15 jaar. 

Netaansluiting 

Wij hebben inmiddels van netbeheerder Liander een offerte ontvangen voor het realiseren van een 3x80A 

aansluiting, waarop onze zonne-installatie kan terugleveren. Daarmee weten wij zeker dat er momenteel 

voldoende capaciteit is voor onze zonne-installatie in dit gebied. 

 

 

 

 

 

 



 

    10 Versie 2.1 – 21 juli 2022 

De energie leveren we via Streekenergie aan Energie VanOns! 

Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. is een van de trotse leden van de Achterhoekse koepelcoöperatie 

Agem. Samen streven wij ernaar om de energielevering in de Achterhoek zoveel mogelijk in eigen handen te 

hebben en er samen van te profiteren. Dit is mogelijk door energielevering binnen Agem te regelen. Sinds 2022 is 

Agem daarvoor onder het label ‘Streekenergie door Agem’ een nieuwe samenwerking aangegaan met Energie 

VanOns. 

Energie VanOns is één van de twee coöperatieve 

energieleveranciers in Nederland en al 4 jaar op rij de 

groenste energieleverancier van Nederland. Op dit 

moment zijn de drie koepelcoöperaties van Friesland, 

Groningen en Drenthe de eigenaren van Energie 

VanOns. Wij hopen daar met de Achterhoek dit jaar 

als vierde bij aan te sluiten. Daarom gaan wij de 

geproduceerde zonne-energie van onze zonnedaken 

via Streekenergie door Agem leveren aan Energie 

VanOns. 

Dit betekent dat je als deelnemend lid straks de mogelijkheid hebt om onze lokaal opgewekte energie af te nemen 

via Streekenergie door Agem bij Energie VanOns! De coöperatie ontvangt hiervoor een vergoeding via 

Streekenergie, waardoor we leden die de overstap maken vrijstellen van contributie. De exacte hoogte van deze 

vergoeding dient in 2022 in overleg tussen alle Achterhoekse energiecoöperaties nog vastgesteld te worden. 

Voorlopig gaan wij uit van de vergoeding die wij in het verleden via Agem hebben ontvangen á €24,- (incl. btw) per 

lid per jaar. 

Met de inkomsten vanuit deze vergoeding én de contributie die leden die niet de overstap maken naar energie via 

Streekenergie door Agem bij Energie VanOns, kunnen wij jaarlijks een lokaal project ondersteunen wat bijdraagt 

aan de leefbaarheid en duurzaamheid van het buitengebied in Winterswijk. 

Overstappen op energie via Streekenergie door Agem bij Energie VanOns kan via de volgende link: Streekenergie 

door Agem - VanOns. 

Stroomprijs 

De coöperatie maakt de afspraak voor het leveren van de geproduceerde zonnestroom aan Energie VanOns voor 

de duur van tenminste vijf jaar, opnieuw is de gedachte hierachter een langdurige duurzame samenwerking. De 

stroomprijs die Energie VanOns betaalt betreft de zogenaamde reconciliatieprijs, wat een duur begrip is voor het 

zogenaamde ‘ongewogen gemiddelde maandtarief’ die onafhankelijk wordt vastgesteld door TenneT. Deze wordt 

dan ook maandelijks in ongeveer de 3e week van een nieuw maand gepubliceerd op hun website: TenneT - 

Reconciliatieprijs 2021. Hiermee weten wij als coöperatie vrijwel zeker dat de gemiddelde stroomprijs die wij 

ontvangen overeenkomst met het gemiddelde markttarief dat RVO berekent binnen de SCE-regeling. Ondanks dat 

dit een variabel tarief betreft, welke dus maandelijks wijzigt, betekent dit voor ons binnen de SCE-regeling de 

hoogste zekerheid.   

Projectbegeleiding en ondersteuning 

Naast het faciliteren van de afname van stroom en de mogelijkheid voor leden om deze via Streekenergie weer af 

te nemen bij Energie VanOns, heeft Agem tevens ruime ervaring in de ontwikkeling en realisatie van 

postcoderoosprojecten. Dit is dan ook de reden dat wij Agem inschakelen voor projectbegeleiding en 

ondersteuning in de realisatie van onze postcoderoosprojecten. Bijkomend voordeel is dat wij eens per kwartaal 

met alle Achterhoekse energiecoöperaties kennis en ervaringen uitdelen over bijvoorbeeld onderhoud en 

verzekeringen. 

https://energie.vanons.org/cooperaties/streekenergie-door-agem/
https://energie.vanons.org/cooperaties/streekenergie-door-agem/
https://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_afhandeling/Reconciliatieprijs/Reconciliatieprijs2021.aspx
https://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_afhandeling/Reconciliatieprijs/Reconciliatieprijs2021.aspx
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De Businesscase 

Investeringskosten 

De coöperatie investeert in de complete zonne-installatie. Dit betreft het grootste deel van de totale 

investeringskosten, die daarnaast bestaan uit kosten voor de netaansluiting, projectvoorbereiding en 

ondersteuning door Agem, notariskosten voor vestiging recht van opstal, keuringskosten van de installatie (SCIOS 

Scope 12) en het opzetten van de project- en ledenadministratie. Over deze investeringskosten maakt de 

coöperatie aanspraak op een investeringssubsidie van de provincie Gelderland, mits aan de voorwaarden wordt 

voldaan zoals toegelicht op pagina 5.  

Er is een post opgenomen voor promotiekosten voor het gezamenlijke project van de zonnedaken bij de 

Prijshamer en BCS. Mochten deze kosten beperkt blijven, bijvoorbeeld door een kort lopende 

ledenwervingsperiode, dan worden deze toegevoegd aan de algemene reserve. Deze is nodig om fluctuaties en 

tegenvallers in de exploitatiebegroting op te vangen. 

De totale investeringskosten, minus de investeringssubsidie van de provincie Gelderland, worden gefinancierd 

vanuit het ledenkapitaal dat de deelnemende leden in de coöperatie storten. In totaal gaat dit om 967 certificaten 

van €50,- wat neerkomt op een totaalbedrag van €48.350,- aan ledenkapitaal. Over de prijs per certificaat is een 

buffer van ca. 15% gerekend als zijnde reserve voor fluctuering in de exploitatiekosten en voor eventuele 

ontmanteling van de zonne-installatie over 15 of 16 jaar. 

 

FIGUUR 4. INVESTERINGSKOSTEN IN ZONNEDAK BCS KOTTEN 

 

 

 

 

BCS

Uitgangspunten Panelen 175

Wattpiek per paneel 380

Aantal Wattpiek 66500

Instralingsfactor 0,91

Opbrengst per jaar in kWh 60449

Capaciteit aansluiting KV: 3x80A

Investeringen

Investering PV-installatie + constructie 43.056€                       

Begeleiding en notariskosten 6.930€                   

Aansluitkosten Liander 3.000€                         

Totaal investering excl. BTW 52.986€                 

20% participatiesubsidie Provincie (10.597)€                

Totaal investering excl. BTW incl subsidie PrvGld 42.389€                 
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Exploitatie: inkomsten 

De voornaamste inkomstenbron voor de coöperatie betreft de verkoop van de stroom, aangevuld met SCE-

subsidie tot een totaalbedrag van €0,146 per kWh. Zoals toegelicht op pagina 10 ontvangt de coöperatie de 

gemiddelde marktprijs voor de geleverde stroom aan Energie VanOns. Zo weten we nagenoeg zeker dat de prijs 

die wij voor onze stroom ontvangen overeenkomst met het correctiebedrag binnen de SCE-regeling.  

Voor 2022 is een voorlopig correctiebedrag van bijvoorbeeld 3,7 cent per kWh vastgesteld door het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL). Dit zou betekenen dat wij daarnaast (14,6 – 3,7 =) 10,9 cent per kWh aan SCE-

subsidie ontvangen vanuit RVO. Jaarlijks berekent PBL het definitieve correctiebedrag op basis van de 

gemiddelde stroomprijs en corrigeert op basis daarvan de ontvangen SCE-subsidie. Maar in de basis biedt de 

SCE-subsidie de coöperatie zekerheid over de te ontvangen inkomsten per kWh geproduceerde energie. 

Naast de verkoop van de stroom en de te ontvangen SCE-subsidie ontvangen we een vergoeding per lid die de 

overstap maakt naar energie via Streekenergie door Agem bij Energie VanOns. Naar verwachting ligt deze in de 

buurt van de vergoeding die Agem tot op heden heeft uitbetaald aan de coöperatie á €24 (incl. btw). Deze 

vergoeding zetten wij in om jaarlijks een bijdrage te kunnen doen aan een lokaal project dat bijdraagt aan de 

leefbaarheid en duurzaamheid van het buitengebied van Winterswijk.  

LET OP: de coöperatie verplicht je niet tot een overstap naar Energie VanOns via Streekenergie door Agem. Wel 

vraagt de coöperatie je in het geval je niet overstapt om zelf de bijdrage over te maken naar de coöperatie gelijk 

aan het bedrag dat wij anders zouden ontvangen van Agem. 

 

FIGUUR 5. BEGROOTTE KOSTEN ZONNEDAK BCS KOTTEN JAAR 1 

Exploitatie: kosten 

In de begroting heeft de coöperatie exploitatiekosten opgenomen voor onder andere administratie, verzekeringen, 

onderhoud, herkeuring (SCIOS Scope 12) en eventuele schoonmaak van de zonne-installatie, de netaansluiting 

en dakhuur. Omdat de coöperatie inmiddels meerdere projecten in haar portefeuille heeft vallen een aantal kosten 

gemiddeld per project lager uit. Denk hierbij aan bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, bankkosten, vergaderkosten, maar ook financiële administratiekosten. 

Deze kunnen namelijk verdeeld over de verschillende projecten. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

kunnen we daarnaast besluiten om een bepaald bedrag te reserveren voor de eventuele ontmanteling van de 

installatie na 15 of 16 jaar. 

Kosten

Administratie 269€                      

Bankkosten 50€                        

Vergaderkosten incl. jaarvergadering 125€                      

Data-abonnement voor monitoring 120€                             

Zonnepanelenverzekering + aansprakelijkheidsverz. 440€                      

Onderhoudscontract incl. vervanging onderdelen 510€                      

Periodieke netwerkkosten Liander 82€                               

Afdracht aan dorpsbelang/maatschappelijk doel 249€                      

Dakhuur (LET OP: overdrachtsbelasting nog checken!) 473€                             

Totaal kosten jaar 1 2.317€                   
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FIGUUR 6. BEGROOTTE INKOMSTEN UIT EXPLOITATIE ZONNEDAK BCS KOTTEN JAAR 1 

Winstuitkering voor de leden 

Het bestuur heeft besloten om per certificaat een Uitkeringsrecht vast te stellen op €0,10 per geproduceerde 

kWh. Het aantal geproduceerde kWh per certificaat wordt jaarlijks bepaald door de jaarproductie te delen door het 

totale aantal certificaten. Vanuit de coöperatieve gedachte tellen we de jaarproductie van zowel Zonnedak 

Prijshamer als Zonnedak BCS bij elkaar op en delen deze door het totale aantal uitgegeven certificaten, wat 

neerkomt op (972 + 967 =) 1.939 certificaten. De gemiddelde opbrengst per certificaat is €5,75 per jaar, waarbij 

de opbrengst in de eerste jaren iets hoger kan liggen dan in de latere jaren, doordat de productie van de 

zonnepanelen geleidelijk aan afneemt.  

Daarnaast kan er op een Algemene Ledenvergadering een voorstel vanuit het bestuur worden gedaan voor 

eventuele extra winstuitkering, mits de begroting dit toelaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCE-subsidie (per kWh)

Correctiebedrag (incl. GVO's) 0,0370€                       

Eventueel voordeel bovenop correctiebedrag -€                              

Basisbedrag 0,1460€                       

Basisbedrag - correctiebedrag 0,1090€                 

Opbrengsten stroom excl. BTW obv jaar 0 2.237€                   

Inkomsten

SCE-subsidie jaar 1 6.589€                   

Verkoop stroom (=correctiebedrag PCRS) 2.237€                   

Eventueel voordeel bovenop correctiebedrag (bijv. GVO's) -€                       

Maatschappelijke bijdrage Agem  €19,84 / klant / jr 257€                      

Contributie leden coöperatie / jaar 129€                      

Totaal inkomsten jaar 1 9.211€                   
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De Risico’s 
Aan deelname in het project door middel van de aanschaf van één of meerdere certificaten zijn risico’s verbonden. 

Deze worden hieronder benoemd en omschreven. 

Aansprakelijkheid van de coöperatie en haar leden 

De rechtsvorm van de coöperatie betreft een coöperatie U.A., waarin de letters U en A voor Uitgesloten 

Aansprakelijkheid staan. Daarmee is het financiële risico voor jou als lid beperkt tot het bedrag dat je als 

ledenkapitaal in de coöperatie hebt gestort. Kortom, leden kunnen nooit op hun privévermogen aangesproken 

worden. Het bestuur is verzekerd via een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Een lage stroomprijs 

Op dit moment schieten de energieprijzen door het dak, zo ook de stroomprijs. Echter, we kennen ook tijden 

waarin het tegenovergestelde plaats heeft gevonden en de stroomprijs tot een zeer laag niveau zakt. In principe 

zijn wij hiervoor beschermt dankzij de SCE-subsidie. Deze vergoedt namelijk het verschil tussen de marktprijs voor 

de stroom en het SCE-basisbedrag dat wij toegekend hebben gekregen. Echter, de maximale SCE-subsidie 

bedraagt 14,6 cent minus de basisenergieprijs van 2,9 cent is 11,7 cent per kWh. Indien de stroomprijs gemiddeld 

over een jaar onder de 2,9 cent zakt dan is dit het risico voor de coöperatie. Dit is een acceptabel risico, waarvoor 

we een reserve op hebben genomen in de certificaatprijs. 

Omdat de SCE-subsidie meebeweegt met de gemiddelde marktprijs voor stroom, zoals hierboven toegelicht, 

hebben wij een variabel contract afgesloten voor levering van de stroom aan Energie VanOns. Een variabel tarief 

biedt ons namelijk de grootste zekerheid dat wij over een jaar gezien de gemiddelde marktprijs voor de stroom 

ontvangen en daarmee dankzij de SCE-subsidie op 14,6 per kWh komen aan inkomsten. 

Onvoorziene kosten 

In de businesscase is een reserve opgenomen voor eventuele onvoorziene kosten in de exploitatie. Daarbij kan de 

Algemene Ledenvergadering jaarlijks beslissen om uit een eventueel positief resultaat extra budget toe te voegen 

aan de reserves. 

Productgaranties en systeemprestaties 

Wij vragen de installateur, in ons geval vaste partner Huls Duurzame Energie, om een systeem aan te bieden met 

15 jaar productgarantie op de omvormers, het meest gevoelige onderdeel van een zonne-installatie. Er blijft een 

risico dat producenten / leveranciers van de toegepaste producten hun garantieverplichtingen niet meer kunnen 

nakomen als gevolg van faillissement en dergelijke. 

Schade aan de installatie 

Wij sluiten een brand-/schade-/diefstal verzekering uit voor al onze zonne-installaties. Daarnaast sluiten we een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af voor het geval schade aan derden ontstaat als gevolg van onze zonne-

installaties. Schade gedurende de montage en installatie van de zonne-installatie is gedekt door de verzekering 

van de installateur.  

Minder opbrengst of opbrengstverlies door bijv. dakonderhoud 

De installateur geeft ons een zeer reële inschatting van de te produceren hoeveelheid kWh per jaar. Echter, de 

daadwerkelijke opbrengst is natuurlijk van een aantal factoren afhankelijk, waarvan het aantal zonuren een van de 

belangrijkste is. Mochten wij, bijvoorbeeld door onverwacht onderhoud aan het dak, opbrengstverlies leiden, dan 

mogen wij dit in het 16e jaar alsnog proberen te compenseren om de verloren SCE-subsidie alsnog binnen te 

halen. Dit noemt men ook wel ‘banking’. 
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De dakeigenaar wijzigt de plannen of verkoopt het pand 

De afspraken voor de (ver)huur van het dak worden vastgelegd in een opstalovereenkomst, welke wordt 

bekrachtigt in een Recht van Opstal bij de notaris in Winterswijk. Daarmee liggen de afspraken voor de minimale 

huurperiode van 16 jaar vast. Ook geldt er een zogenaamd kettingbeding, bij eventuele verkoop van het pand 

dient de nieuwe eigenaar het Recht van Opstal over te nemen. 

Verhuizing buiten de postcoderoos 

Bij aanvang van het project dien je zoals toegelicht in de spelregels woonachtig te zijn in de postcoderoos 

behorende bij het project. In tegenstelling tot de oude postcoderoosregeling, is het binnen de SCE-regeling wél 

toegestaan om gedurende de looptijd van het project te verhuizen buiten de postcoderoos en toch deelnemend lid 

te blijven. Bij een verhuizing buiten de postcoderoos mag je dus gewoon deelnemend lid blijven en meeprofiteren. 

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 

De coöperatie heeft een SCE-beschikking ontvangen waarmee de SCE-subsidie voor 15 jaar is gegarandeerd, 

mits blijvend aan de voorwaarden wordt voldaan zoals de ledeneis van 1 lid per 5 kWp vermogen. Mocht de 

regeling stop worden gezet dan heeft dit geen invloed op onze projecten, omdat deze een beschikking hebben 

ontvangen die voor tenminste 15 jaar geldt. 

Fiscale aspecten 
Deelname in een postcoderoosproject en daarmee de investering in een aantal certificaten wordt door de 

Belastingdienst beschouwd als een investering. Dit betekent dat je als deelnemer de waarde van de certificaten 

moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. In de meeste gevallen dien je de waarde van je certificaten mee 

te nemen in Box 3 bij de aangifte inkomstenbelasting. Alleen in het geval je een meerderheidsaandeel van 5% of 

meer in de coöperatie hebt dien je de waarde mee te nemen in Box 2. Bij Coöperatie Energieke Buurtschappen 

U.A. zal dit bijna niet meer het geval zijn, omdat het maximum aantal certificaten is begrenst en het aantal 

projecten ervoor zorgt dat het aandeel per lid nooit meer dan 5% kan zijn. De waarde van een certificaat neemt 

over 15 jaar lineair af. 
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De coöperatie: Energieke Buurtschappen 
Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. is in 2017 officieel opgericht vanuit de werkgroep Hernieuwbaar 

Energie Collectief Buitengebied Winterswijk. Deze werkgroep bestond uit leden van de belangenverenigingen van 

alle buurtschappen rondom Winterswijk, die verenigd zijn in de Stichting Buurtschappen Samen Vooruit (BSV). 

Het doel van de coöperatie is een belangrijke bijdrage te leveren aan een energieneutraal buitengebied van 

Winterswijk. Dit doet de coöperatie vooralsnog vooral door samen met Winterswijkers collectieve zonnedaken te 

realiseren en er samen van te profiteren. Daarbij omschrijven de statuten van de coöperatie dat een deel van de 

inkomsten weer terug zal vloeien naar initiatieven in het buitengebied die bijdragen aan de leefbaarheid en 

duurzaamheid van Winterswijk. 

De gemeente Winterswijk heeft Stichting BSV en de coöperatie ondersteunt in het kunnen neerzetten van een 

stabiele energiecoöperatie, waarbinnen inmiddels vijf collectieve zonnedaken zijn gerealiseerd. 

Waarom een coöperatie? 

Er is destijds voor een coöperatieve vereniging gekozen, omdat dit een zeer geschikte rechtsvorm is voor het 

exploiteren van collectieve duurzame energie-installaties. Daarnaast is het een criterium om uberhaupt in 

aanspraak te komen voor zowel oude- als nieuwe postcoderoosregeling. Nederland kent inmiddels meer dan 600 

van dit soort energiecoöperaties die zijn gestart met een postcoderoosproject. 

Een coöperatie staat voor samen ondernemen en samen de risico’s delen die daarbij horen. Voordat het een eis 

werd binnen de nieuwe postcoderoosregeling, hanteerde Energieke Buurtschappen reeds het ‘one-man-one-vote’ 

principe, of te wel: ieder lid heeft één stem, ongeacht de hoogte van het ingelegde ledenkapitaal / aantal 

certificaten.  

Jaarlijks organiseert de coöperatie één Algemene Ledenvergadering (ALV), waarop gezamenlijk besluiten kunnen 

worden genomen. Daarbij is wel het onderscheid gemaakt dat besluiten die specifiek voor één project gelden 

worden genomen door de deelnemende leden van dat project. Dit heeft als reden dat er achter verschillende 

projecten verschillende regelingen en / of verdienmodellen kunnen zitten, waardoor het onwenselijk is dat 

deelnemers uit andere projecten meebeslissen over bepaalde zaken. Het bestuur bewaakt de coöperatieve 

gedachte, zodat deelnemende leden uit het ene project niet bevoordeeld of benadeeld worden ten opzichte van 

leden die deelnemen in een ander project. 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit voorzitter Bennie Reesink, penningmeester / secretaris Willem te Voortwis en 

algemeen bestuursleden Dick te Voortwis, Dirk Sellink, Henny Hesselink, Joop ten Dolle en Raymond Meekes. 

Als Achterhoekse coöperaties staan we samen sterk in Agem 

De coöperatie is zoals eerder toegelicht lid van de Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij 

AGEM U.A., de Achterhoekse koepelcoöperatie die in 2013 is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten. 

Agem heeft als een van de belangrijkste doelen om bij te dragen aan een energieneutrale Achterhoek in 2030, 

waarbij wij er samen voor zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk in de Achterhoek landen. Het ideaalbeeld is 

dat wij samen zoveel mogelijk Achterhoekse energieopwekking in eigen handen hebben, waarmee we vraag en 

aanbod op elkaar kunnen afstemmen en grip houden op de energieprijs.  

Agem vertegenwoordigt de Achterhoekse energiecoöperaties, waaronder ons, in EnergieSamen: de landelijke 

belangenbehartiger voor energiecoöperaties. Daarmee staan wij als Achterhoek samen sterk.  
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Onze partners 
Allereerst betreft dit natuurlijk de dakeigenaren die hun daken ter beschikking stellen voor onze projecten. In 2022 

betreft dit twee nieuwe dakeigenaren: De Prijshamer en BCS Kotten. Tot op heden zijn er reeds vijf andere 

collectieve zonne-installaties gerealiseerd op de daken van: Maatschap Reijmes & Tolkamp in Huppel, Hovawin 

BV van Marcel Höfkes in Kotten, Maatschap Jentink in Ratum, Wim Elferdink in de Brinkheurne en bij V.O.F. 

Grevers in Miste. 

In de startfase is de coöperatie ondersteunt door de gemeente Winterswijk om te groeien tot een stabiele en 

volwassen energiecoöperatie. 

De provincie Gelderland draagt bij aan de haalbaarheid van onze projecten met het subsidieprogramma ‘Lokale 

Hernieuwbare Energieprojecten’. 

In het berekenen van de dakconstructies is onze vaste partner Wim Wieskamp van SEM Oost Nederland. Wij 

kunnen hier altijd terecht voor een laagdrempelige quickscan, om te bepalen of het überhaupt zin heeft om met 

een dak aan de slag te gaan. 

Als energiecoöperatie hebben wij bewust gekozen voor een bank die bij onze doelstellingen past en dit is de 

Triodos Bank geworden. 

De coöperatie is opgericht bij Hobbelink en Buitink Notarissen in Winterswijk en sindsdien zijn zij onze partner 

voor alle notariële zaken, waaronder het te vestigen Recht van Opstal voor alle zonnedaken. 

Huls Duurzame Energie is de lokale partner van de coöperaties voor het leveren, plaatsen en onderhouden van 

onze collectieve zonne-installaties. 

In de ontwikkeling en realisatie van onze projecten worden wij ondersteunt door de projectleiders van Agem. 

Daarnaast maakt Agem het via hun label ‘Streekenergie door Agem’ mogelijk om de geproduceerde energie als 

lid van de coöperatie af te nemen bij Energie VanOns. Streekenergie is namelijk wederverkoper van Energie 

VanOns. 

De geproduceerde energie leveren wij dan ook aan Energie VanOns, zodat deze ook echt in de portefeuille van 

Energie VanOns belandt en kan worden afgenomen door onze leden via Streekenergie door Agem. 


