
Wek je eigen groene stroom op

Twee Zonneparken met drie Postcoderozen 
produceren al groene stroom

Collectieve zonne-energie projecten voor 
woning eigenaren, huurders en bedrijven

Minder energiekosten

Meer winst voor het milieu

Voor huiseigenaren en huurders; 
óók voor bedrijven en VvE’s

www.zonopalphen.nlwww.energiekalphenaandenrijn.nl

Energiek Alphen aan den Rijn
Projecten voor Zon op Alphen worden uitgevoerd door de coöperatie 
Energiek Alphen aan den Rijn U.A. Deze coöperatie is in 2014 opgericht en 
heeft als doelstelling om de energietransitie voor de inwoners in de gemeente 
te begeleiden d.m.v. projecten die energiebesparingen en het opwekken van 
duurzame energie voor bewoners, vaak in samenwerking met de gemeente, 
doorvoeren.

Wilt u meedoen aan het postcoderoosproject Zon op Alphen? Meld u dan 
nu aan als deelnemer, via www.zonopalphen.nl. Indien er geen certificaten 
beschikbaar zijn, komt u op de wachtlijst. Op de website kunt u veel 
Postcoderoos informatie en details over onze projecten vinden.



De Postcoderoos is een regeling voor het opwekken van duurzame elektriciteit 

met zonne-energie en wordt fiscaal ondersteund. Inwoners en bedrijven 

van gebieden in en rond de postcode van een zonnepark exploiteren zelf 

de installatie, ergens op het dak van een gebouw in hun buurt. Energiek 

Alphen heeft hiervoor in 2019 de coöperatie Zon op Alphen U.A. opgericht. 

Zon op Alphen exploiteert deze projecten: op het dak van Rijnvicus aan de 

Distributieweg en op het dak van de driving range van Golfclub Zeegersloot aan 

de Kromme Aarweg staan de eerste zonneparken.    

Met de Postcoderoos regeling kunnen woningbezitters, VVE’s, huurders en bedrijven met een 
kleinverbruikersaansluiting zelf zonne-energie opwekken. Iedereen kiest zelf het gewenste 
aantal certificaten volgens het eigen verbruik. U verdient uw participatie terug door een korting 
op uw energiebelasting. De terugverdientijd is ongeveer 7 jaar. Met de Postcoderoos verlaagt 
u uw CO2-uitstoot en helpt u mee de klimaatverandering te beperken.    

Zon op Alphen: Postcoderoos ‘in uitvoering’
Energiek Alphen (EA) ontwikkelt Postcoderoosprojecten in de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Komen deze projecten tot realisering dan worden ze aan Zon op Alphen overdragen 
zodat de leden de exploitatie voor de duur van een Postcoderoos, in de regel 15 jaar, 
overnemen. Wij zorgen voor de bouw en het beheer van de installaties, de ledenwerving en 
de financiële verantwoording. De gemeente ondersteunt en helpt ons want dit ondersteunt 
het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Zonnepark Rijnvicus
Op het dak van Rijnvicus liggen 
1.844 zonnepanelen, waarmee wordt 
voorzien in het elektriciteitsverbruik van 
ongeveer 200 huishoudens. Jaarlijks 
wordt ruim 500.000 kWh opgewekt, 
met een besparing van ruim 250 ton 
CO2-uitstoot per jaar. Dit is op dit 
moment een van de grootste PCR 
projecten op een dak in Nederland.

Zonnepark GC Zeegersloot
Op het dak van de driving range liggen naast 
de eigen 40 panelen, ook 221 zonnepanelen 
van Zon op Alphen die voorzien in het verbruik 
van ongeveer 26 huishoudens. Jaarlijks wordt 
ruim 60.000 kWh opgewekt met een besparing 
van ruim 40 ton CO2-uitstoot per jaar.

Zo werkt Zon op Alphen
Inwoners, VvE’s en bedrijven met een zgn. kleinverbruikersaansluiting kunnen participeren 
door certificaten t.w.v 200 euro aan te schaffen.

Maximaal 40 certificaten per deelnemer; opbrengst per certificaat ca. 250 kWh.

Totaalopbrengst opgewekte kWh mag het eigen verbruik niet overschrijden; bij een 
verbruik van 3.000 kWh/jr dus maximaal 12 certificaten.

De Postcoderoosregeling wordt gegarandeerd voor 15 jaar en biedt dus zekerheid op 
een goed rendement.

Als deelnemer word je lid van Zon op Alphen en beslis je mee over je project terwijl de 
coöperatie alle administratieve zaken regelt.

Op de website www.zonopalphen.nl is veel informatie voorhanden.

Postcoderoos: uw eigen energie opwekken op het dak van een ander

Een goede investering

Met de aanschaf van certificaten wordt u 

straks deelnemer en lid met stemrecht van 

de coöperatie Zon op Alphen. De inves-

tering in een certificaat (een deel van het 

 zonnepark) met een gemiddelde opbrengst 

van 250 kWh/jaar bedraagt in de regel 200 

euro. Uw terugverdientijd is minder dan 

zeven jaar. De Belastingdienst garandeert 

een korting op de energiebelasting voor een 

periode van vijftien jaar. Over die periode 

 gerekend, verdienen de deelnemers hun 

inleg dus ruim tweemaal terug*.   

* Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die 

door zijn certificaten in een collectief project worden 

opgewekt, een korting op zijn energiebelasting 

(incl. btw). Per certificaat van 250 kWh betekent 

dat een korting van circa 30 euro per jaar. De 

Belastingdienst garandeert deze korting voor een 

periode van 15 jaar. Over die periode bespaart een 

deelnemer dus in totaal ca. 450 euro per certificaat. 

De korting wordt door de energieleverancier op de 

jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een 

creditnota. Door het klimaatakkoord komt er in 2021 

een vervangende regeling, maar ook die zal een 

terugverdientijd van ca. 7 jaar gaan krijgen. www.energiekalphenaandenrijn.nl


