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PPA met en lidmaatschap van OM| nieuwe energie 
De PPA (Power Purchase Agreement) voor Rijnvicus Oost en -West afgesloten met 
Greenchoice liep tot 1 mei jl.  

Het bestuur stelt voor om met ingang van 1 juni as. lid te worden van OM| nieuwe 
energie, een coöperatieve energieleverancier, die voor duurzaamheid een 10 krijgt. 
OM biedt nu de hoogste kWh vergoeding van € 0,045 per kWh bij een 1-jarig 
contract. Dit is aanzienlijk meer dan wat andere energieleveranciers (Eneco; 
VandeBron en Greenchoice) op het ogenblik bieden. Ook op langere termijn lijkt de 
vergoeding hoger te zijn dan die van andere energieleveranciers. Om toe te treden 
tot OM| nieuwe energie betaalt Zon op Alphen € 10.000 inleggeld, welke wordt 
teruggestort bij beëindiging van het lidmaatschap. Zon op Alphen krijgt een stem in 
de ALV waar de vergoeding structuur wordt vastgesteld. OM| nieuwe energie biedt 
ook een hogere margevergoeding van € 60 per deelnemer, i.p.v.  €35, die de 
coöperatie krijgt als een lid stroom en gas afneemt. 

Verzoek om instemming: 

Het bestuur van Zon op Alphen verzoekt de ALV om in te stemmen met het 
lidmaatschap van OM| nieuwe energie, waarmee vervolgens een nieuwe PPA wordt 
afgesloten. 

Toelichting: 

Per 1 mei 2019 heeft Zon op Alphen een eenjarige PPA met Greenchoice afgesloten 
voor de verkoop van de door zonnepark Rijnvicus Oost en West geproduceerde 
elektriciteit. De kWh-vergoeding van Greenchoice was toen € 0,049, met een 
margevergoeding van 2* € 17,50 per deelnemer als die klant van Greenchoice werd 
en stroom en gas afnam. Op dat moment was Greenchoice de energieleverancier 
met de hoogste kWh-vergoeding, welke overigens lager was dan ca. 6 maanden 
eerder was genoemd. 

Vanwege de afloop van het contract met Greenchoice is gezocht naar de beste 
aanbieding in de markt waarvoor de volgende energieleveranciers zijn benaderd: 

• Greenchoice als eerdere aanbieder met tot nu toe steeds een aantrekkelijk 
aanbod; 

• VandeBron, ook al afnemer van de elektriciteit van het zonnepark GC 
Zeegersloot; 

• Eneco, als relatief groene, grotere energieleverancier 

• OM| nieuwe energie, als zeer duurzame (beter kan niet) en coöperatieve 
energieleverancier. 
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De voorstellen van bovengenoemde energieleveranciers zijn samengevat in 
onderstaande tabel: 

Energieleverancier: Variabel 1 jaar 
vast 

3 jaar vast Margevergoeding 
per aansluiting 

Greenchoice: APX-uurtarief € 0,0308 € 0,03624 € 17,50 

VandeBron APX-uurtarief + €0,008 nvt nvt € 17.50 

Eneco APX maandgemiddelde nvt nvt € 17.50 

OM| nieuwe energie Huishoudenprijs -25% € 0,045 nvt € 30 

 

De elektriciteitsprijzen zijn op dit moment zeer laag. De APX (de markt voor 
elektriciteit met uurprijzen) staat nu regelmatig lager dan 2 eurocent/kWh, vooral 
overdag als onze zonneparken produceren. We hebben voor de afgelopen maand 
naar de gemiddelde APX-prijzen gekeken en die kwamen vaak lager uit dan € 
0,02/kWh (https://www.nieuwestroom.nl/energiemarkt/energiebeurzen/epex-apx-handelsbeurs/). 

De z.g. Huishoudenprijs die OM| nieuwe energie aanbiedt is het gemiddelde van de 
kWh-prijzen van Vattenfall, Essent en Eneco voor consumenten minus een afslag 
van 25%. Deze energieleveranciers stellen ieder half jaar, op 1 januari en op 1 juni, 
hun kWh-tarieven opnieuw vast. Op dit moment betaalt OM| nieuwe energie € 0,055 
aan coöperaties die voor 1 januari 2020 een PPA hebben afgesloten. Naar 
verwachting zal dat vanaf 1 juli as. € 0,047 worden, waarna dit tarief op 1 januari 
2021 weer wordt aangepast aan de nieuwe tarieven van Vattenfall, Essent en Eneco. 
Naar verwachting gaan deze tarieven dan verder naar beneden gezien de lage 
elektriciteitsprijzen op dit moment. OM| nieuwe energie heeft ons ook een een-jaar-
vast tarief van € 0,045 geboden, zoals opgenomen in de tabel. 

Daarnaast biedt OM| nieuwe energie een behoorlijk hogere margevergoeding 
(vergoeding aan Zon op Alphen voor het aanbrengen van een nieuwe klant die 
stroom en gas gaat afnemen) dan de andere energieleveranciers. 

Vanwege bovengenoemde hogere tarieven, en dus hogere inkomsten voor Zon op 
Alphen is een PPA met OM| nieuwe energie op dit moment het aantrekkelijkst. 

Extra voorwaarden OM| nieuwe energie: 

Bij de andere energieleveranciers wordt een PPA afgesloten zonder andere 
voorwaarden dan gebruikelijk in de PPA. 

https://www.nieuwestroom.nl/energiemarkt/energiebeurzen/epex-apx-handelsbeurs/
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OM| nieuwe energie is een coöperatieve energieleverancier opgericht door drie 
lokale energiecoöperaties die ieder € 10.000 hebben ingelegd om de oprichting van 
OM| nieuwe energie (toen Duurzame Energie Unie) mogelijk te maken. Dit inleggeld 
van € 10.000 wordt daarom ook aan nieuwe leden gevraagd, zie de 
Raamovereenkomst (art 11.1) en de Statuten (art. 5). Hiermee wordt Zon op Alphen 
lid en krijgt een stem in de ALV van OM| nieuwe energie en recht op winstdeling. Op 
een winstuitkering wordt niet gerekend omdat OM| nieuwe energie nu een negatief 
eigen vermogen heeft. Overigens kan het inleggeld ook worden betaald via een 
inhouding op de margevergoedingen van € 10. Na 1.000 nieuwe klanten te hebben 
aangebracht zouden we ons inleggeld hebben voldaan. Dat gaat lang duren of wordt 
zelfs nooit bereikt. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt het inleggeld van € 
10.000, of het op dat moment ingelegde bedrag, terugbetaald. Het inleggeld kan dus 
beschouwd worden als een aandeel in OM| nieuwe energie. 

Bij faillissement van OM| nieuwe energie neemt Eneco de afspraken en contracten 
van OM| nieuwe energie over. 

Voorstel: 

Het bestuur van Zon op Alphen stelt op basis van het bovenstaande voor om: 

1. Lid te worden van OM| nieuwe energie, een coöperatieve energieleverancier 
die tot de duurzaamste energieleveranciers behoort, score 10; 

2. Het lidmaatschapsgeld ad € 10.000 in een keer te voldoen. De middelen zijn 
beschikbaar vanuit het overschot op de winst- en verliesrekening over 2019; 

3. Een PPA af te sluiten met OM| nieuwe energie voor 1 jaar vast met een kWh 
vergoeding van € 0,045. 

4. De PPA garandeert in volgende jaren een kWh-vergoeding die gebaseerd zal 
zijn op de zgn Huishoudenprijs minus 25% (zie uitleg hierboven en de concept 
PPA). 

Het bestuur van Zon op Alphen verzoekt de ALV om akkoord te gaan met dit 
voorstel. 

 

 


