


Welkom & Opening
Stef Strik Voorzitter



Agenda

2. Bestuur Zon op Alphen Stef Strik

3. Mededelingen Ferd Schelleman

4. Stand van zaken zonneparken Paul Versteeg/Ferd

5. Werkwijze coöperatie Stef Strik

6. Business Case Zon op Alphen Erik de Ruijter

7. Toekomstige projecten Ferd Schelleman

8. Rondvraag Stef Strik

9. Volgende ALV Stef Strik

10. Sluiting Stef Strik



2. Bestuur Zon op Alphen

Stef Strik



Ontwikkeling Zon op Alphen door:
Bestuur en vrijwilligers van Energiek Alphen aan den Rijn

Bestuur EA:

Ferd Schelleman Voorzitter

Erik de Ruijter Penningmeester

Wim van Aken Secretaris (sinds einde mei)

Vrijwilligers:

Gerard Haverkamp Pers en Communicatie

Paul Versteeg Leden admin, Website, Techniek

Stef Strik Voorzitter ZoA



Bestuur Zon op Alphen:

Bestuur:

Stef Strik Voorzitter

Ferd Schelleman Secretaris

Erik de Ruijter Penningmeester

Toegevoegd:

Frank Kouwenhoven Groene Hart Energie

Bert van ‘t Veer        Groene Hart Energie



3. Mededelingen
Ferd Schelleman



Mededelingen

• Status salderings- en postcoderoosregeling



Zon op Alphen: 

Klimaatakkoord:

• Verschuiving energiebelasting van elektriciteit naar
gas, dus wellicht lagere energiebelasting op 
elektriciteit

• Minister Wiebes heeft in 2018 aangekondigd met een
nieuwe regeling te komen: de Terugleververgoeding, 
die een terugverdientijd van 7 jaar oplevert.

• Die Terugleververgoeding is inmiddels van de baan:
• Er wordt nu bekeken wat er aan de Postcoderegeling

verbeterd/veranderd kan gaan worden, waarbij 2 
opties bekeken worden.



4. Stand van zaken zonneparken

Paul Versteeg : Rijnvicus

Ferd Schelleman : GC Zeegersloot



Rijnvicus



1.844 panelen van 320Wp

922 optimizers

18 omvormers (2 x 3 sets van 3)

590 KWp max. vermogen

504 MWh gem. P50 Jaaropbrengst

2 MLOEA’s – 2 Postcoderozen

1.008 certificaten Oost : 74 deelnemers

1.008 certificaten West : 84 deelnemers

Overeenkomst met Greenchoice:

Contract voor 1 jaar

kWh vergoeding: € 0,04903

Rijnvicus







• Installatie is klaar, nog kleine reparaties en 

aanpassingen nodig. o.a. DC boxen voor aard-

aansluiting en aanpassen strings naar 50-50 

verdeling panelen Oost/West. Woensdag 15 

mei.

• Installatie is verzekerd voor schade en uitval.

• Status WA verzekering: ligt bij Nationale

Nederlanden, komt over ca. 3 weken

• Registratie meetdata door Kenter, via centrale

register naar Greenchoice

• Overdracht installatie Zon&Co. naar ZoA begin 

juni.

Status & volgende stappen Rijnvicus



PCR Rijnvicus-Oost 2402



PCR Rijnvicus-West 2404



PCR Rijnvicus-West 2404

 Door een verandering in de Postcode gebieden is 2391 

(Hazerswoude Dorp) onlangs weggevallen uit de 

Postcoderoos van het tool Picodan. Dit hebben we op 13 

mei ontdekt.

 Het is bekend dat er verschillen zijn tussen de gebruikte 

PCR tools zoals Geodan en Pico, en ook in de informatie 

die gebruikt wordt tot het vormen van Postcoderozen.

 Postcode grenzen worden regelmatig aangepast.



PCR Rijnvicus-West – aanvraag vs nu



2404 grenst nog steeds aan 2391



Informatie GEO Afdeling v.d. Gemeente

De twee blauwe puntjes zijn 2404 adressen

binnen het 2391 postcode gebied, 

daardoor is er een verbinding en hoort

2391 bij de Postcoderoos van Rijnvicus-West



Volgende stappen en oplossing

 We dienen de aanvraag voor een Beschikking voor 

Rijnvicus-West in met PC 2391, zoals de situatie in 

februari was, toen we de PCR gebieden definitief hebben 

vastgelegd.

 We sturen een begeleidende brief mee waarin we de 

situatie beschrijven, en aan de hand van de kaarten 

kunnen laten zien dat er fouten zitten in de software.

 We kunnen de PCR’s nu niet meer verschuiven, dan 

bereiken we geen 50-50 verdeling van de panelen en de 

installatie. 



Golfclub Zeegersloot



221 panelen van 305Wp

111 optimizers

2 omvormers

68 KWp max. vermogen

61 MWh gem. P50 Jaaropbrengst

1 aansluiting – 1 Postcoderoos

243 certificaten : 20 deelnemers

Overeenkomst met VandeBron:

Contract voor 3 jaar

kWh vergoeding: € 0,087

GC Zeegersloot



Postcoderoos GC Zeegersloot 2406





• Installatie zal door Zon&Co. op woensdag 15 mei worden

afgerond.

• Bekabeling en aansluiting zal door Voskuilen en Den Boer 

op 20 mei gaan gebeuren.

• In week 20 kan Zon&Co. de installatie in bedrijf stellen.

• De installatie is verzekerd tegen schade en uitval

• Status WA verzekering: aanvraag ligt bij Nationale

Nederlanden, komt over ca. 3 weken

• Registratie meetdata (slimme meter) via centrale 

register naar Vandebron

• Overdracht installatie Zon&Co naar ZoA begin juni

• Opstal overeenkomst: overleg met GC Zeegersloot en 

Gemeente is gaande.

Status & volgende stappen



Productie gegevens
Rijnvicus







Meetdata van o.a. Kenter gaat naar het centrale

aansluitregister en dan naar de afnemers. 

- Greenchoice & Vandebron

Rijnvicus: totaal geproduceerd : 30.811 kWh

PPA Greenchoice € 49,03 per MWh

€ 1.510 Euro aan inkomsten voor de coöperatie

Ook Zon op Nederland krijgt toestemming om de

meetgegevens op te vragen en op hun website 

te zetten. 

De deelnemers kunnen dan in hun eigen omgeving

zien wat de productie voor hun certificaten is.

Mei

Rijnvicus-

Oost

Rijnvicus-

West Totaal

1 -540,1308 -610,334 -1150,46 kWh

2 -655,8816 -736,7336 -1392,62 kWh

3 -855,0592 -951,6872 -1806,75 kWh

4 -1397,9508 -1537,9628 -2935,91 kWh

5 -1424,9616 -1587,8488 -3012,81 kWh

6 -771,052 -863,5388 -1634,59 kWh

7 -772,8268 -871,4268 -1644,25 kWh

8 -656,8676 -755,2704 -1412,14 kWh

9 -1366,7932 -1530,6664 -2897,46 kWh

10 -1050,8788 -1252,4172 -2303,3 kWh

11 -1713,0708 -1914,412 -3627,48 kWh

12 -1577,0084 -1758,4324 -3335,44 kWh

13 -1727,2748 -1931,3768 -3658,65 kWh

Het in balans brengen van de opbrengst

tussen Oost en West moet nog worden gedaan



Registratie Belastingdienst voor de Postcoderoos

beschikking wordt gedaan zodra alledrie de 

postcoderozen produceren, naar verwachting begin 

juni, direct na overdracht van de installaties door 

Zon&Co.

De beschikking kan worden aangevraagd tot een half 

jaar na ingebruikname van de installaties, met als

ingangsdatum de datum van overdracht.

Beschikking Belastingdienst



5. Werkwijze coöperatie

Stef Strik



Werkwijze coöperatie

• Samenwerkingsverband

• Huishoudelijk Reglement

• Werkgroep

• Opstalovereenkomst



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

• Groene Hart Energie



Huishoudelijk reglement:

• Conform Artikel 17 van de statuten, niet noodzakelijk

• Belangrijkste onderwerpen:

• Samenstelling bestuur

• Financiële kaders (bevoegdheden bestuur; kascontrole)

• Taken en bevoegdheden van de bestuursleden

• Besluitvorming in het bestuur

• Andere onderwerpen die de deelnemers kunnen voorstellen.

• Voorstel: Werkgroep instellen om concept huishoudelijk

reglement voor volgende ALV op te stellen. Wie wil hieraan

meewerken?



Vestiging Opstalrecht:

• Zon op Alphen vestigt een recht van opstal met GC Zeegersloot en de 

Gemeente (Rijnvicus)

• Belangrijkste punten in het recht van opstal:

• Looptijd 15 jaar;

• De daken worden om niet beschikbaar gesteld;

• De zonneparken worden na afloop van de beschikking van de 

Belastingdienst om niet overgedragen aan de dakeigenaren.

• Zon op Alphen heeft toegang tot terrein en dak ivm controle, onderhoud

en schoonmaak

• Bij sloop of verbouwing betaalt eigenaar een overnamewaarde of 

vergoeding ivm gederfde inkomsten

• Demontage en verwijdering met herstel oorspronkelijke situatie bij

technisch of economisch niet exploitabele installatie na 15 jaar.

• Besluit ALV:  Zijn de deelnemers akkoord met deze vorm van 

het recht van opstal?



6. Business Case Zon op Alphen

Erik de Ruijter



Business Case Zon op Alphen

Twee fasen:

• Investeringen en opbouw van installatie

• Exploitatie (15 jaar lang)



Investeringskosten en financiering:

Participatie

Deelnemers

2.065 panelen, 20 omvormers, elektra:  

ca. € 590.750 incl. montage

2.259 certificaten

à €200:  €451.800 

Externe
Financiëring:

€ 180.000

Reservefonds: ca. 

41.050 

Locatie panelen

Rijnvicus-West 922

Rijnvicus-Oost 922

GC Zeegersloot 221

NB Aantallen en bedragen zijn circa en niet definitief



Jaarlijkse inkomsten:

Deelnemers

Energieleverancier

(afname dmv PPA)

Rijnvicus: € 0,049*504.047 kWh= € 24.711

Zeegersloot: € 0,087*61.161 kWh= € 5.321

2.065 panelen

Premie 4 leveranciers: € 1.260

Vergoeding certificaten € 1.791

Inkomsten: ca. € 33.000

ca € 30.000/jr

NB Aantallen en bedragen zijn circa en niet definitief



Jaarlijkse kosten:

 Rente & Aflossing lening 14.040

 Jaarlijks Onderhoud (niet in eerste jaar) 1.023

 3-jaarlijks schoonmaken panelen (reservering) 950

 Solarif Operationele Aansprakelijkheidsverz. 1.040

 Solarif Zonnepanelenverzekering, schade 1.466

 Meetdiensten (prim. Sec.), Kenter 2.118

 GSM Data abonnement Omvormers 162

 ZoN administratie/Leden admin/Jaarrek. 1.056

 Vergoeding Energiek Alphen (o.a. website) 900

 Bankkosten 140

 Netaansluitingskosten 592

 ALV/vergaderingen, etc. 500

 Onvoorzien 1.000

 Totaal 24.987

Getallen in groen zijn nog geschat



Jaarlijkse kosten en baten

Deelnemers

Energieleverancier

(afname dmv PPA)

250kWh * € 0,1193 

Energiebelasting op 

stroom:

ca. € 30/certificaat/jaar

Aflossing & rente:

€ 14.040/jr

Administratie:

€ 1.050/jr

Cooperatie:

Verzekeringen, Onderhoud,   

Meetdiensten, Bankkosten etc:

Ca. € 10.000/jr

Jaarlijkse kosten: € 25.000

Eigen e-leverancier

Verrekening PCR

Energiebelasting

Vrijstelling/jr

NB Aantallen en bedragen zijn circa en niet definitief

Verwacht Saldo:

ca. € 8.000

-> Reserve

ca € 30.000/jr

Premie leveranciers € 1.260

Certificaatvergoeding € 1.791

2.065 panelen

RV 504.047 kWh

GCZ 61.161 kWh

Inkomsten: ca. € 33.000



7. Mogelijke toekomstige projecten

Ferd Schelleman



Mogelijke toekomstige projecten



8. Rondvraag

Stef Strik



9. Volgende ALV

Voorstel: 

dinsdag 1 oktober 2019, Stadskantoor



10. Sluiting
Stef Strik


