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Samenwerkingsverband:
• Coöperatie Zon op Nederland

• Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn
• Coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn

• De Gemeente
• Provincie Zuid-Holland

• RIJNVICUS (voorm. SWA)
• Golfclub Zeegersloot

Wat is Energiek Alphen aan den Rijn:
• Een initiatief van een groep duurzaamheidsbewuste
inwoners van Alphen aan den Rijn, die energie
kunnen en willen steken in het verduurzamen van de
gemeente;
• Een locale energiecoöperatie die energiebesparing
en duurzame energieprojecten wil realiseren;
• Een energieke organisatie die samenwerkt met alle
partijen die initiatieven willen realiseren met
dezelfde doelstelling:

Bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de
gemeente e.o. met name op het gebied van
energiebesparing en duurzame energie.

Initiatieven Energiek Alphen aan den Rijn:
• Stimuleren van zonne-energie bij particulieren:
regelmatige informatiebijeenkomsten en samenwerking
met leveranciers;
• Stimuleren van energiebesparing: eerste bijeenkomst
voor particulieren met aanbieders en leveranciers uit de
regio georganiseerd;
• Collectieve zonne-energieprojecten: Rijnvicus en GC
Zeegersloot
• Energie-overleg met gemeente Alphen aan den Rijn en
de regio Midden-Holland
Wij zoeken o.a. naar daken voor collectieve zonneenergieprojecten!

Wat is Zon op Nederland:
• Is gespecialiseerd in collectieve zonneprojecten, met name
postcoderoosprojecten en biedt ondersteuning aan
initiatiefgroepen bij ontwikkeling eigen project
• Heeft documentatie voor techniek, juridisch en financieel
• Levert een omgeving voor alle administratie
• Maakt centrale afspraken met derden waar iedereen gebruik
van kan maken (e-leveranciers, financiers…..)
• Collectieve projecten zijn ingewikkeld – maar worden zo
eenvoudig gemaakt

Wat is Zon op Nederland:
Zon op Nederland projecten

Landelijk:
- 57 projecten in productie
- 54 in ontwikkeling
Meer dan 40 coöperaties als lid
Bijna 20 aspirant leden

Gerealiseerd
Bijna opgeleverd
In ontwikkeling

Zon op Alphen: waarom dit project?
Omdat veel mensen wel
zonnepanelen willen, maar niet
weten hoe dit het beste te doen
-

Geen eigen dak
Onvoldoende ruimte op dak
Geen geschikt dak
Te ingewikkeld

Daar is een oplossing voor!
We doen het samen – als
lokale energie coöperatie – op
een ander dak!

Zon op Alphen:
Postcoderoos project gebaseerd op regeling Verlaagd Tarief
uit het Energie-akkoord van 2013.
Zonnepanelen op de daken van Rijnvicus (SWA) en GC
Zeegersloot.
In samenwerking met Zon op Nederland

Zon op Alphen:
Greendeal overeengekomen met Gemeente en GC
Zeegersloot.
Zon op Alphen bestaat uit:
• 2.016 certificaten voor het dak van Rijnvicus;
• 236 certificaten voor het dak van de driving range van GC
Zeegersloot.
• Gemeente en GC Zeegersloot bieden hun daken om niet
aan!
• Gemeente geeft financiële bijdrage voor vooral het
communicatietraject;
• Subsidie Provincie Zuid-Holland;
• Gemeente en GC Zeegersloot helpen bij de communicatie
naar bewoners en bedrijven.

Zon op Alphen, de postcoderoosregeling:
•
•

•
•

•
•

Collectieve installatie met eigen aansluiting en
bemetering;
Deelnemers moeten in de nabijheid van de projectlokatie
wonen, in de zgn postcoderoos;
Deelnemers betalen geen energiebelasting voor elke door
hun aandeel geproduceerde kWh.
Kwijtschelding maximaal voor het eigen verbruik, maar
tot maximaal 10.000 kWh.
Die kwijtschelding wordt voor een periode van 15 jaar
gegarandeerd.
Deelnemers kunnen hun eigen energieleverancier kiezen,
mits deze de regeling ondersteunt.

De Postcoderoos van Zon op Alphen:

2406

NB: Helaas kunnen Boskoop, Benthuizen en Zwammerdam nog niet meedoen.

Zon op Alphen: Panelen versus certificaten
Verschil panelen en certificaten:
• Een paneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp)
• De gekozen panelen worden 315Wp GCZ en 320Wp Rijnvicus
De opbrengst van een paneel hangt af van:
• het aantal Wp
• de hellingshoek en
• de oriëntatie op de zon
• Schaduwwerking op de panelen
Daarom bij deelname aan Zon op Alphen keuze voor certificaten
o.b.v. aantal kWh ipv panelen: vaste waardes voor beide daken.
Een certificaat levert gemiddeld per jaar 250 kWh. Het aantal
certificaten wordt bepaald door de verwachte productie van de
installaties.

Zon op Alphen:
Kosten per certificaat (eenmalig):
kWh-opbrengst per certificaat:
Kwijtschelding energiebelasting (tarief 2019):
Totaal opbrengst per certificaat per jaar:

€ 200
250 kWh/jaar
€ 0,1193/kWh
€ 29,80

Kosten deelname:
• € 0, indien klant bij energieleverancier die margevergoeding betaalt aan ZoA;
• € 1,50 per certificaat bij energieleverancier die geen margevergoeding betaalt.
Dus: Inleg terugverdiend binnen 7 jaar.
Kwijtschelding wordt voor minimal 15 jaar gegarandeerd.
Opbrengst over 15 jaar: € 450, bij huidige energiebelasting
Inleg wordt ruim 2 keer terugverdiend, bij huidige tarieven .

Zon op Alphen: CO2 uitstoot
• 1 certificaat met een gemiddelde opbrengst van 250kWh bespaart de
uitstoot van ruim 150Kg Co2 per jaar in vergelijk met grijze energie.

• De CO2 uitstoot veroorzaakt tijdens de fabrikage van panelen, inclusief
het vervoer is binnen 2-3 jaar terugverdiend.
• Over de resterende periode van 12 jaar is dat dus een besparing van 1.8
Ton CO2.

Zon op Alphen:
Kosten en financiering

2.252 certificaten:
ca. € 610.000 incl. montage

Externe Financiëring:
€ 210.000

Reservefonds: ca. 50.000

2.252 certificaten
à €200: €450.400

Deelnemers

Zon op Alphen:
Kosten en baten gedurende 15 jaar

Baten:

2.252 certificaten

Kosten:

2.252 certificaten à 250kWh:
ca 563.000 kWh/jr

Ev. Aflossing & rente:
€ 18.909/jr

Energieleverancier
(afname dmv PPA)

Administratie:
€ 1.000/jr

563.000 kWh à €0,05:
ca € 28.150/jr

Cooperatie:
Verzekeringen, Onderhoud,
Meetdiensten, Bankkosten etc:
< € 8.000/jr

Contributie leden:
Ev. Uitkering
ca € 2.700
Positief Saldo
Ev. Vergoeding

Eigen e-leverancier
Energie
Betaling/mnd
Verrekening PCR
e-bel. Vrijstelling/jr

Deelnemers
250kWh * € 0,1193
Energieelasting op stroom:
ca. € 30/cert/jr

NB Aantallen en bedragen zijn circa en niet definitief

Verwacht Saldo:
ca. € 2.900/jr
-> Reservefonds

Zon op Alphen:
Klimaatakkoord:
• Verschuiving energiebelasting van elektriciteit naar gas, dus wellicht
lagere energiebelasting op elektriciteit
• Deze verschuiving van energiebelasting van elektriciteit naar gas is
nodig om de energie- en warmtetransitie te stimuleren;
• Minister Wiebes heeft aangekondigd met een nieuwe regeling te
komen: de Terugleververgoeding, die een terugverdientijd van 7 jaar
oplevert.
• In de discussies over het Klimaatakkoord wordt het belang van
bewonerscoöperaties onderschreven;
• Duidelijkheid over de nieuwe regelingen is verwacht in 2019 en gaat
niet voor 2021 in.
Dus: belangstelling voor dit project blijkt groot, financieel verandert er
waarschijnlijk weinig.

Zon op Alphen:
Stand van zaken:
• Definitieve inschrijving vanaf begin november
geopend.
• Zon & Co. is uitgekozen vanwege uitstekend aanbod
en goede samenwerking.
• Aantal certificaten verhoogt van 1.750 naar 2.288
• Postcoderozen opnieuw opgezet om een betere
verdeling en afdekking te krijgen.
• Diverse wervingaktiviteiten om de overige
certificaten te verkopen.
• Opdrachten voor de bouw zijn vergeven.
• Eerste facturen naar 131 leden met in total 1.601
certificaten zijn verstuurd.

Zon op Alphen:
AFM informatiedocument:
• Noodzakelijk omdat het om een financiële participatie gaat;
• Document legt sterk de nadruk op de risico’s van deelname,
zoals:
• Energiebelasting kan fluctueren c.q. dalen waardoor de
inkomsten van de deelnemers kunnen afnemen;
• De elektriciteitsprijs kan dalen waardoor de inkomsten van de
coöperatie afnemen;
• Onduidelijk is hoe de regeling in de komende jaren gaat worden
aangepast;
• Etc.
Lees dit document, maar ook de informatiebrochure die een
ruimere beschrijving van dit project geeft.

Zon op Alphen: volgende stappen
Wat doen wij:
• Werving voor resterende certificaten.
• Ca. 2 maanden tussen opdrachtverlening en bouw installaties, en
vervolgens 2 tot 3 weken bouwperiode.
• Inbedrijfname verwacht in April 2019;
• Verzorgen netaansluiting en plaatsing meters. Al contact met Liander
en de meetbedrijven Joulz (GC Zeegersloot) en Kenter (Rijnvicus);
• Afsluiten lokatie-overeenkomsten met de gemeente en GC
Zeegersloot (concept-overeenkomst is verstuurd);

Zon op Alphen: volgende stappen
Voor de deelnemers:
• Inschrijven staat open voor alle bewoners, VvE’s en bedrijven (met
kleinverbruikersaansluiting);
• Na bevestiging van voorinschrijvingen ontvangt u de AFM-stukken
en de Participatieovereenkomst;
• Inschrijving staat open totdat alle certificaten verkocht zijn.
• Medio februari definitieve toewijzing van resterende certificaten in
volgorde van aanmelding en toesturen van facturen;

Zon op Alphen bevestiging inschrijven:

Zon op Alphen bevestiging inschrijven:

Zon op Alphen:
Definitieve inschrijvingen (29 januari 10.00 uur):
Aantal inschrijvers:

Totaal:
Resterende aantal certificaten

145

Certificaten:

2.137
115

Zon op Alphen:
• Korting energiebelasting verrekend via eigen
energieleverancier
• Alle productie (kWh) wordt vastgelegd door ZoN en
toegerekend naar deelnemers
• 1x per jaar productieoverzicht naar de deelnemers
• Automatisch doorgegeven naar aantal partnerenergieleveranciers (Greenchoice; Qurrent; Engie; Om)
• Alle anderen gaat via een voucher van ZoN die u zelf toestuurt
naar uw eigen energieleverancier
• Uw energieleverancier verrekent via creditnota, jaarnota of
eindnota
• Niet alle energieleveranciers werken mee aan de Regeling
Verlaagd Tarief ofwel de Postcoderoosregeling!!

Zon op Alphen: energieleveranciers

Coöperatie ontvangt een extra vergoeding van deze 4 partnerenergieleveranciers:
• Margevergoeding van € 35 per jaar
• Per lid indien deelnemer klant is van één deze leveranciers
• Indien zowel gas als stroom wordt afgenomen (anders helft)
• Wanneer leverancier geen margevergoeding betaalt, dan
heffen we een bijdrage per certificaat per jaar van € 1,50 tot
een maximum van € 15
• Echter: altijd vrije keuze van e-leverancier
NB: coöperatie heeft deze inkomsten nodig voor dekking jaarlijkse kosten

Zon op Alphen: energieleveranciers die de PCR
regeling ondersteunen:

Zie ook: https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/

Zon op Alphen overige voorwaarden:
• Deelname alléén als je binnen de ‘postcoderoos’ woont
(anders geen belastingvoordeel);
• VvE’s: voor algemene ruimtes met een eigen meter.
• Bedrijven: alleen met kleinverbruikersaansluiting;
• Certificaten zijn overdraagbaar (te ‘verkopen’) via ZoA
• Er bestaat een ‘restwaardetabel’ per jaar
• Nooit meer belastingteruggave dan je eigen
stroomverbruik
• Tot maximaal 10.000 kwh/jaar per deelnemer

Zon op Alphen: overstappen?
• Vast contract?
• Overstappen?
• Kosten?
• Wij helpen!

• Overstappen is in veel gevallen zo gek nog niet: duurzamer
energieleverancier en je bespaart de € 1,50 contributie per
certificaat per jaar!

Zon op Alphen: Doe mee!!
Samen kunnen we het grootste postcoderoosproject
van Zuid-Holland realiseren!
Meer informatie:
www.zonopalphen.nl

