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Nieuwsbrief voor de leden van de coöperatie BoeN  

  
nummer 2, februari 2017  

 

 
 
De Coöperatie BoeN is in februari 2015 opgericht. In januari 2016 organiseerden we onze eerste 
informatieavond. Nu de opstartperiode voorbij is wil het Bestuur van BoeN de leden van de 
coöperatie regelmatig met een Nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen en de stand van 
zaken. Dit is de tweede Nieuwsbrief van BoeN.  
 
 
1. De coöperatie BoeN 
 
‘BoeN’ staat voor ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal’. De energiecoöperatie bestaat uit 
bewoners en ondernemers uit Bronkhorst en de omliggende dorpen Steenderen, Baak, Toldijk, 
Olburgen en Rha. Samen ontwikkelen zij initiatieven om energie te besparen en energie 
duurzaam op te wekken. Het uiteindelijke doel is energieneutraliteit. Dat betekent dat we in 
onze eigen omgeving evenveel stroom en warmte willen produceren als we verbruiken. 

 
De coöperatie heeft inmiddels 65 leden, maar we willen graag méér leden: 
daarmee wordt het draagvlak voor onze energieprojecten groter. U, als lid 
van BoeN, kunt daarbij helpen door mensen om u heen te vragen om ook lid 
van onze coöperatie te worden. Het lidmaatschap kost slechts € 20,- per 
jaar.  

 U kunt nieuwe leden opgeven aan de Secretaris van BoeN, email 
secretariaat@boen.nu of via onze website, via: http://boen.nu/contact/. 
Wat doet BoeN met de lidmaatschapsgelden? Dat kunt u lezen op onze 
website, via: http://boen.nu/doe-mee-/ 
 
BoeN is een coöperatie voor en door haar leden. Daarom organiseren we in 
ieder geval eenmaal per jaar een ledenbijeenkomst. De eerstvolgende 
ledenavond is gepland op maandag 13 maart 2017.  

 
 
2. Ledenvergadering op 13 maart 2017 
 
Op maandagavond 13 maart 2017, vanaf 20.00 uur, in Kindcentrum De Pannevogel in 
Steenderen, houdt BoeN haar ledenvergadering.  
Dan praat het Bestuur de leden bij over de 
ontwikkelingen van de coöperatie in 2015 en 2016 en 
de ontwikkelingen van de projecten. En dan kunnen 
alle leden vragen stellen, en invloed uitoefenen op 
het werk en het beleid van de coöperatie. 
Op de agenda staan o.a. bestuurlijke zaken, het financieel jaarverslag van BoeN over 2015 en 
2016 en de ontwikkelingen op het gebied van de elektrische deelauto en energie uit 
waterkracht. Na de pauze worden de leden bijgepraat over het zonnepanelenproject van BoeN; 
daarover meer informatie hieronder.  
De agenda en andere stukken voor de ledenvergadering worden apart aan de leden verstuurd.   
 
 
 

mailto:secretariaat@boen.nu
http://boen.nu/contact/
http://boen.nu/doe-mee-/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv5L2qiaHSAhXF1RoKHVs9ChMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtctwente.nl%2Fnieuws%2Falgemene-ledenvergadering-16-februari-2017&psig=AFQjCNF_ddyBFdy_z-yVeYZiHdR3-00yhw&ust=1487762350580407
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3. Zonnepanelen van BoeN 
 
Wilt u wel gebruik maken van zonne-energie, maar is uw eigen dak niet geschikt voor 
zonnepanelen? Neem dan deel aan het zonnepaneelproject van BoeN. 
  
BoeN werkt aan een collectief zonnedak voor deelnemers die wonen in Bronkhorst, Steenderen, 
Baak, Toldijk en Olburgen. We hebben inmiddels een concreet project: het ´Zonnedak 
Holthuizen` aan de Toldijkseweg. Daarop komen 700 zonnepanelen van BoeN. 
Als we voldoende zonnepanelen verkopen kan het Zonnedak Holthuizen nog in 2017 gerealiseerd 
worden, en in de loop van dit jaar kan het zonnedak dan duurzame groene zonnestroom 
produceren.  
 
Er zijn voor dit project in totaal 700 certificaten van zonnepanelen beschikbaar. Als er minder 
dan 500 certificaten worden ingeschreven gaat het project niet door.  
Een certificaat kost tussen € 255,- (als er 700 certificaten worden verkocht) en € 285,- (als er 
500 certificaten worden verkocht).   

 U helpt dus uzelf aan een goede prijs door ook uw buren en vrienden te vragen om 
deel te nemen in dit project!    

 
Alle informatie over dit Zonnedak Holthuizen en 
over deelname in het project vindt u op de 
website van BoeN en in de brochure, die als 
bijlage bij deze Nieuwsbrief is gevoegd. 
Tijdens de ledenavond op maandag 13 maart a.s. 
wordt het Zonnedak Holthuizen toegelicht door 
de mensen van BoeN en van AGEM. Daarom is die 
vergadering ook toegankelijk voor wie (nog) 
geen lid van BoeN is.  

 Nodig dus vooral ook uw buren en 
vrienden uit om te komen luisteren!     

   
Tijdens de informatieavond kunnen geïnteresseerden meteen aangeven hoeveel certificaten van 
zonnepanelen zij willen kopen. 
Kunt u maandag 13 maart a.s. niet zelf komen, en wilt u wel deelnemen in het Zonnedak 
Holthuizen:  

 Meld u aan bij de Secretaris van BoeN, adres zie hieronder 
 
 
 
Het Bestuur van de coöperatie BoeN heeft u in deze Nieuwsbrief ‘bijgepraat’ over het wel en 
wee van BoeN. Wilt u meer weten of heeft u voorstellen: meld het ons! 
 
Gerrit Jan Huetink, voorzitter 
Arjan Woestenenk, secretaris  
Dolf Pasman, penningmeester  
Jaap Schwarz, lid 
 
email:  secretariaat@boen.nu 
postadres:  Energiecoöperatie BoeN 

Bakerwaardseweg 5 
7226 LR Bronkhorst 

 

  

SAMENVATTING DEELNAME IN ZONNEDAK 

KOSTEN per certificaat 

aanschaf certificaat € 255 

verwachte OPBRENGSTEN per certificaat 

teruggave energiebelasting over 15 jaar € 421 

verwachte restuitkering € 26 

TOTAAL  OPBRENGSTEN € 447 

verwachte WINST per certificaat 

opbrengsten min kosten € 192 

mailto:secretariaat@boen.nu
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BIJLAGE bij de Nieuwsbrief nr. 2 dd febr. 2017 

 

Lokale groene energie van ‘Zonnedak Holthuizen’ 
 

 
Wij gaan op weg naar “Bronkhorst en omgeving energieneutraal (BoeN)” : doet u mee ?  
 Wilt u ook investeren in groene zonne-energie die lokaal gewonnen wordt?  
 En woont u in Bronkhorst (postcode 7226), Steenderen (7221), Baak (7223), Toldijk (7227), 

Rha (7224), Olburgen (7225), Drempt (6996), Doesburg-Noord (6984), Leuvenheim (6974) of 
Brummen (6971)?   

 

Dan is dit uw stappenplan om zelf lokale groene energie te produceren:  
 

1. U wordt lid van de energiecoöperatie BoeN. Kosten € 20,- per jaar. Aanmelden kan via de 
website van BoeN; klik op:  http://boen.nu/doe-mee- 

2. U sluit een contract met BoeN en koopt daarmee een of meer certificaten (= aandelen) in 
het ‘Zonnedak Holthuizen’. Een certificaat kost € 255,- ; daarmee wordt u ‘eigenaar’ van 1 
zonnepaneel op het collectieve ‘Zonnedak Holthuizen’.   

3. BoeN laat het ‘Zonnedak Holthuizen’ bouwen - als er minimaal 50 deelnemers zijn, en als 
er minimaal 500 panelen zijn verkocht. De stroom van het Zonnedak wordt gekocht en 
verder getransporteerd door AGEM (de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij).  

4. U stapt over naar AGEM als uw leverancier voor groene energie en groen gas. Als u dit 
niet wil of kunt, zie verderop onder: stap 4, ‘geen klant van AGEM’. 

5. Vanaf het moment dat het ‘Zonnedak Holthuizen’ energie produceert krijgt u na elk jaar 
geld terug via uw jaarafrekening bij AGEM, namelijk de energiebelasting op de door uw 
zonnepanelen geproduceerde stroom. Dit is bij het huidig tarief circa € 28,- per jaar incl. 
BTW per zonnepaneel. Na circa 10 jaar heeft u de kosten van uw investering dus helemaal 
terug; daarna is het elk jaar pure winst! [De waarde van de door uw zonnepanelen 
geproduceerde stroom wordt gebruikt om de exploitatiekosten van het zonnedak te 
betalen.] 

6. Na 15 jaar loopt uw contract met BoeN af: de restwaarde van uw certificaat is dan nul. 
Maar de installatie is dan nog niet ‘waardeloos’. U en de andere leden van BoeN beslissen 
na circa 14 jaar, in overleg met de dakeigenaar, of en hoe de exploitatie wordt voortgezet: 
het belastingvoordeel vervalt na 15 jaar, maar de zonnepanelen kunnen dan nog zeker 10 
jaar langer energie produceren. 

 

 

Waarom meedoen aan het ‘Zonnedak Holthuizen’?  
 omdat u voorstander bent van zonne-energie; 
 omdat u op uw eigen dak geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen; 
 omdat u een beter rendement wilt op uw spaargeld dan wat de bank geeft. 

Deze eerste bladzijde van de brochure bevat alle informatie die u gelezen moet hebben als u wilt 
meedoen aan het ‘Zonnedak Holthuizen’. 
Op de volgende bladzijden worden de stappen van het stappenplan verder uitgelegd: dat is 
interessant, maar dat hóéft u dus niet te lezen. 

http://boen.nu/doe-mee-
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PROJECT  Zonnedak Holthuizen : 

aantal zonnepanelen 700 stuks 

investering € 164.000 

jaarlijks op te wekken  160.000 kWh 

CO2 besparing jaarlijks 110 ton 

looptijd project 15 jaar 

PER PANEEL / CERTIFICAAT : 

aanschafprijs zonnepaneel € 255 

jaarlijks op te wekken 230 kWh 

verwachte jaarlijkse korting op 
uw energierekening 

€ 28 

terugverdientijd 10 jaar 

 

stap 1: Lid worden van BoeN 
  
De energiecoöperatie ‘Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal ‘(BoeN) is begin 2015 opgericht 
door een groep enthousiaste bewoners met hulp van de Belangenvereniging Stad Bronkhorst 
(BSB), de Rabobank en de gemeente Bronckhorst. Het doel van BoeN is een bijdrage te leveren 
aan een duurzame wereld door te zorgen dat Bronkhorst en omgeving in de nabije toekomst 
energie neutraal zijn.  De coöperatie voert daarom lokale projecten uit op het gebied van winnen 
van duurzame energie (zon, water, wind), zuinig omgaan met energie, en minder gebruiken van 
fossiele energie (elektrische auto).  
Door lid te worden van BoeN (ad € 20,-/jaar) steunt u deze doelen. Aanmelden kan via de website 
van BoeN; klik op:  http://boen.nu/doe-mee- 
Meer informatie over BoeN en de projecten van BoeN vindt u op de website www.boen.nu.  
Deze brochure gaat verder over het specifieke project: realiseren ‘Zonnedak Holthuizen’.  
 

stap 2: Een aandeel kopen in het ‘Zonnedak Holthuizen’ 
 
2.1. Welk dak?  
Bij de oprichting van BoeN had men het dak 
van het bedrijf ‘Pasman Motoren en 
Aggregaten’ in Baak op het oog om daarop 
het eerste zonnedak te realiseren. Pasman 
stelde het dak kosteloos beschikbaar om snel 
een zonnedakproject te kunnen starten.  
Inmiddels heeft zich een dakeigenaar gemeld 
wiens dak gunstiger is gelegen en dat al 
helemaal voorbereid is op het leggen van 
zonnepanelen. Daarom gaan we het eerste 
zonnedak van BoeN realiseren op het dak van 
de melkveestal van boerderij Holthuizen van 
de familie IJsseldijk aan de Toldijkseweg 39 tussen Steenderen en Toldijk.   
Die stal staat naast het bekende kinderdagverblijf  ’t Holthuisje.  
 

 

http://boen.nu/doe-mee-
http://www.boen.nu/
http://holthuisje.nl/home
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2.2. Wat kost dat Zonnedak?  
Het realiseren van het Zonnedak vergt een eenmalige investering in de aanleg, en verder jaarlijks 
terugkerende kosten voor beheer en onderhoud.  
De (beperkte) jaarlijkse kosten betreffen met name:  

1. kosten voor de dakhuur, een opstalverzekering en een onderhoud/servicecontract;  
2. kosten van de netwerkbeheerder (Liander), en kosten van meetdiensten; 
3. de administratie van de exploitatie;  
4. reservering voor onvoorziene uitgaven.  

Deze jaarlijkse kosten worden betaald uit de stroomopbrengst van het zonnedak.   
BoeN maakt jaarlijks een exploitatieoverzicht van het ‘Zonnedak Holthuizen’; de 
certificaathouders bepalen op voordracht van het bestuur wat er met een eventueel 
exploitatieoverschot gaat gebeuren.  
 
2.3. Wie betaalt mee aan het Zonnedak?  
Er zijn drie financiële bronnen in dit project:  

1. Uzelf. Alle deelnemers betalen via de aankoop van certificaten een deel van de 
investeringskosten 

2. De Provincie Gelderland. Deze betaalt 20 % van de investeringskosten. Het project gaat 
alleen door als er minimaal 50 deelnemers zijn (Provinciale subsidieregeling: ‘Lokale 
hernieuwbare energieprojecten’).  

3. De Rijksbelastingdienst. Volgens de ‘Fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting’ 
wordt voor een periode van 15 jaar vastgelegd dat de deelnemers elk jaar de belasting op 
de door hun zonnepanelen geleverde energie terugkrijgen van de belastingdienst; dat is bij 
het tarief van 2017 circa € 28 per zonnepaneel per jaar. Voorwaarde bij deze regeling (de 
zgn. ‘postcoderoos-regeling’) is dat deelnemers wonen in de postcodegebieden die 
grenzen aan de locatie van het zonnedak. Daarom kunnen aan dit ‘Zonnedak Holthuizen’ 
uitsluitend mensen meedoen die wonen in Bronkhorst (postcode 7226), Steenderen 
(7221), Baak (7223), Toldijk (7227), Rha (7224), Olburgen (7225), Drempt (6996), 
Doesburg-Noord (6984), Leuvenheim (6974) of Brummen (6971).  
Let op: de teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden 
aan energiebelasting betaalt! Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de 
bovengrens op 15 tot 20 panelen.  

 
2.4. Aandelen in het zonnedak kopen 
Volgens de begroting worden er 700 zonnepanelen op het ‘Zonnedak Holthuizen’ gelegd. Als het 
lukt om 700 panelen te verkopen wordt de paneelprijs € 255,- per stuk. Als er minder dan 700 
panelen verkocht worden zal de prijs per paneel hoger moeten worden. Het minimum is 500 
verkochte zonnepanelen; de paneelprijs wordt dan € 285,- per stuk.  
Koop dus niet alleen ZELF zonnepanelen, maar haal ook uw buren en vrienden over! 
U kunt 1 of meerdere ‘certificaten van zonnepanelen’ kopen. Advies is om niet meer dan 15 tot 20 
certificaten per huishouden te kopen; de reden staat hierboven onder ‘2.3. wie betaalt mee?’  
Ondernemers kunnen ook meedoen tot 10.000 kWh aan zonnepanelen (en tot max. 20% van het 
hele project). Daarboven betalen ondernemers namelijk veel minder energiebelasting, en dan 
krijgen ze uit de exploitatie van het zonnedak dus ook veel minder belasting terug.    
Als u zelf al zonnepanelen heeft op uw eigen dak kunt u ook meedoen. Dan kunt u certificaten 
bijkopen tot het totaal van uw eigen elektriciteitsverbruik. De som van de opwekking van de 
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panelen op uw eigen dak en van uw panelen in het Zonnedak moet beneden uw eigen 
stroomverbruik blijven om van het belastingvoordeel te profiteren; zie hierboven bij 2.3. punt 3.   
 
U mag uw certificaten altijd verkopen, bijvoorbeeld als u verhuist. We gaan ervan uit dat de 
waarde van het certificaat over de looptijd van 15 jaar lineair afneemt naar nul (we stellen de 
restwaarde op nul). U bent verplicht uw certificaten eerst aan te bieden aan de andere leden van 
de coöperatie BoeN. De leden hebben vervolgens vier weken de tijd om hierop te reageren. Als 
niemand van de leden uw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan bent u vrij om ze aan 
een ieder binnen het gebied van de ‘postcoderoos’ te verkopen (zie hierboven bij 2.3 punt 3).  
   

stap 3: BoeN laat het ‘Zonnedak Holthuizen’ bouwen   
 

Als er minimaal 50 deelnemers zijn én als 
er minimaal 500 zonnepanelen verkocht 
zijn kan BoeN opdracht geven aan een 
Achterhoekse  installateur om het 
zonnedak te realiseren. De professionals 
van AGEM helpen hierbij, zoals bij de 
aanbesteding, de selectie van de 
installateur, de bouwbegeleiding, de 
aansluiting op het net en de oplevering 
van het project.  

Is het zonnedak klaar, dan koopt AGEM de geleverde stroom en zorgt voor verder transport 
daarvan. In een Bijlage achter deze brochure wordt nader ingegaan op de mogelijke risico’s van dit 
project, en hoe we hiermee omgaan.  
 

stap 4: Overstappen naar AGEM 
 
Zoals hierboven onder 2.3 is uitgelegd krijgt u jaarlijks de energiebelasting over de door uw 
panelen geproduceerde stroom terug van de belastingdienst. Dat geschiedt via uw 
stroomleverancier.  
Als u klant bent van AGEM zal AGEM dat kosteloos voor u regelen. U kunt klant worden van AGEM 
via hun website, klik op: https://agem.nu/overstappen/. U kunt ook eerst zelf een 
voorbeeldberekening maken (klik op: https://agem.nu/groene-energie/prijzen/) en de 
energiekosten via AGEM vergelijken met uw huidige energiekosten. Op de website van AGEM 
vindt u ook een prijsvergelijking met 2 andere leveranciers. 
Extra voordeel is dat AGEM per klant die deelneemt in het zonnedak een zogenaamde 
‘maatschappelijke bijdrage’ van € 24,- per jaar aan BoeN verstrekt (15 jaar lang); de eerste 3 jaar 
verdubbelt AGEM deze bijdrage ook nog eens! In ruil daarvoor geeft BoeN u 100% korting op uw 
jaarlijkse lidmaatschapsgeld van BoeN. Het bestuur van BoeN besluit, in overleg met de 
ledenvergadering, waarvoor de rest van de ontvangen ‘maatschappelijke bijdragen’ wordt ingezet.  
 
Geen klant van de AGEM ?  
Als u wil deelnemen in het zonnedakproject en geen klant van AGEM kunt of wilt zijn, dan moet u 
de jaarlijkse belastingteruggave zelf regelen met uw eigen stroomleverancier. U krijgt daarvoor 
jaarlijks een opgave van de coöperatie van hoeveel stroom ‘uw panelen’ hebben geproduceerd. 

https://agem.nu/overstappen/
https://agem.nu/groene-energie/prijzen/
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Het is verstandig om na te vragen of uw eigen stroomleverancier dat kan en wil doen1, vóórdat u 
zonnepanelen in het ‘Zonnedak Holthuizen’ koopt.  
 

stap 5: Het ‘Zonnedak Holthuizen’ produceert zonnestroom 
 
Vanaf het moment dat het ‘Zonnedak Holthuizen’ stroom produceert krijgt u na elk jaar geld terug 
van/via uw jaarafrekening bij AGEM of via uw eigen stroomleverancier. Dit is de energiebelasting 
van de door uw zonnepanelen geproduceerde stroom. Dit is bij het belastingtarief van 2017  circa 
€ 28,- per jaar incl. BTW per zonnepaneel. Na circa 10 jaar heeft u de kosten van uw investering (€ 
255,- ) dus helemaal terug; daarna is de belastingteruggave elk jaar pure winst!  
De inkomsten van de door uw zonnepanelen geproduceerde stroom worden gebruikt om de 
jaarlijkse kosten te dekken.  
Gedurende de 15 jaar dat het project loopt zorgt BoeN voor het beheer en onderhoud van de 
installatie. Dat werk wordt uitbesteed aan Achterhoekse vakmensen. De projectadministratie 
wordt gedaan door mensen van BoeN.  
 

stap 6: Na 15 jaar  
 
Omdat de regeling voor de belastingteruggaaf maximaal 15 jaar loopt wordt de begroting van het 
hele project berekend over een periode van 15 jaar. Na die 15 jaar loopt uw contract met BoeN af: 
de restwaarde van uw zonnepaneel/certificaat stellen we dan op nul. U en de andere leden van 
BoeN beslissen na circa 14 jaar in overleg met de dakeigenaar of en hoe de exploitatie wordt 
voortgezet: het belastingvoordeel vervalt (zoals het er nu uitziet) na 15 jaar, maar de 
zonnepanelen kunnen dan nog zeker 10 jaar langer energie produceren. Ook zijn er op dat 
moment wellicht nieuwe interessante regelingen en mogelijkheden.  
 

Samengevat per certificaat:  

 
Gegevens in deze brochure zijn indicatief en zijn 
onder meer afhankelijk van markt-
omstandigheden en regelgeving. Aan deze 
brochure kunnen daarom geen rechten ontleend 
worden. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen 
naar secretariaat@boen.nu o.v.v. Zonnedak 
Holthuizen, of bezoek de website www.boen.nu.  

                                                        
1
 Momenteel doen in ieder geval de volgende stroomleveranciers dit (gratis): Budget Energie, Delta, DE 

Unie, Eneco, Engie, Greenchoice, Huismerk, NLE, Pure Energie, Qurrent, Servicehouse.  
De volgende stroomleveranciers doen het (nog) niet: E.On, Essent, Energiedirect, Oxxio, Powerpeers, 
Vandebron. 

KOSTEN per certificaat 

aanschaf certificaat € 255 

verwachte OPBRENGSTEN per certificaat 

teruggave energiebelasting over 15 jaar € 421 

verwachte restuitkering € 26 

TOTAAL OPBRENGSTEN € 447 

verwachte WINST per certificaat 

opbrengsten min kosten € 192 

mailto:secretariaat@boen.nu
http://www.boen.nu/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.de-a.nl/nieuws/zon-op-school-succesvol/&ei=8-VaVY_BK8G0UPLHgfgL&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNF2n83LBuBA95jFR8LTAy_aezf0pA&ust=1432106753722339


 

 8                 BoeN - Nieuwsbrief 2, febr. 2017 
 

BIJLAGE: De rol van de coöperatie BoeN 
 

 Dit project is een initiatief van de Energiecoöperatie BoeN. 

 BoeN is een “coöperatie U.A.”. Dit ‘U.A.’  betekent: ‘Uitgesloten Aansprakelijkheid’. Hiermee 
zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel 
tekort van de coöperatie. De coöperatie is de ‘uitgevende instelling’ van de certificaten.  

 De coöperatie BoeN wordt de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. De coöperatie verkrijgt 
zijn kapitaal hiervoor door het uitgeven van certificaten: circa één certificaat per zonnepaneel. 
Iedereen die certificaten bezit, moet daarom ook lid zijn van BoeN.  

 Als de ledenvergadering van BoeN besluiten neemt over het ‘Zonnedak Holthuizen’ heeft 
iedere deelnemer in het zonnedak één stem per certificaat.  

 Voor de deelnemers is er volledige transparantie over inkomsten en betalingen van de 
coöperatie met betrekking tot het ‘Zonnedak Holthuizen’.   

 BoeN houdt minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering. In deze vergadering 
is de exploitatie van het ´Zonnedak Holthuizen´ een apart agendapunt. Dan krijgen de 
deelnemers in het ´Zonnedak Holthuizen´ informatie over de voortgang van de installatie en 
wordt de jaarlijkse exploitatierekening van het ‘Zonnedak Holthuizen’ vastgesteld.   

 U ontvangt van de BoeN elk jaar een overzicht wat uw aandeel is geweest in de 
energieproductie van het ‘Zonnedak Holthuizen’. Dit zal naar verwachting circa 230 kWh per 
certificaat zijn. Met dit overzicht vraagt de coöperatie de korting op uw energiebelasting aan 
bij AGEM. Deze korting wordt door AGEM verrekend met uw jaarafrekening.  

 Deelnemers die geen klant zijn bij AGEM kunnen met dit overzicht de korting op hun 
energiebelasting zelf aanvragen bij hun eigen stroomleverancier.  

 

BIJLAGE: Overstappen naar AGEM 

 
De doelstellingen van de coöperatie BoeN en AGEM sluiten goed op elkaar aan.  
AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en is dé aanjager van de 
energietransitie in de Achterhoek. Vanaf 2018, als hun lopende energiecontract afloopt, nemen 
deze acht Achterhoekse gemeenten ook zelf al hun energie af bij de AGEM. AGEM streeft naar een 
energieneutrale Achterhoek in 2030 waarbij net zo veel duurzame energie wordt opgewekt als 
wordt gebruikt. Daarmee worden we meer onafhankelijk en houden we geld en werkgelegenheid 
in de Achterhoek. AGEM bevordert initiatieven door kennis en ervaring te delen en door jaarlijks 
de maatschappelijke bijdrage per deelnemende klant aan het Zonnedak uit te keren. In de eerste 3 
jaar wordt deze bijdrage zelfs verdubbeld! Daarnaast maakt AGEM de levering van Achterhoekse 
groene stroom aan de deelnemers mogelijk. Om mee te doen met dit project is het uitgangspunt 
dus dat u klant van AGEM bent of wordt. AGEM zorgt er dan ook voor dat het belastingvoordeel 
voor alle deelnemende klanten wordt verrekend. 
Stel, u heeft een langlopend contract bij een andere energiemaatschappij, maar u wilt meedoen 
aan dit project en u wilt klant van AGEM worden. AGEM geeft dit dan door aan uw oude 
leverancier. U krijgt van uw oude leverancier een eindafrekening met een eventuele 
overstapboete. Indien u deze boete aan AGEM doorgeeft krijgt u van AGEM een éénmalige 
vergoeding ter hoogte van deze boete met een maximum van € 100,- 
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BIJLAGE: Mogelijke risico’s project ‘zonnedak Holthuizen’  
 
De begroting van het zonnedak is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. 
Uiteindelijk koopt u uw certificaten van de coöperatie, en bestuurt u als leden ook samen de 
coöperatie. Zonder uitputtend te zijn, vindt u onderstaand een aantal mogelijke risico's en daarbij 
behorende (beheers)maatregelen om deze risico’s te reduceren:   
 

Mogelijk risico 
 

Maatregel 

Het lukt niet om 
voldoende certificaten te 
verkopen.  

In dat geval vindt het project geen doorgang. Het minimum aantal panelen 
dat de coöperatie wil plaatsen is 500. Met dit aantal is een rendabele 
exploitatie mogelijk. 

Er worden meer 
certificaten verkocht dan 
de beschikbare panelen. 

Het bestuur van de coöperatie gaat dan binnen het gebied van de 
postcoderoos op zoek naar extra zonnedaken om het project uit te breiden. 

De zonnepanelen voldoen 
niet aan de opgegeven 
specificaties. 

De kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door een reeks van 
kwaliteitseisen die bij de aanbesteding worden gesteld. De leverancier 
wordt niet alleen op de laagste prijs beoordeeld maar ook op kwaliteit, 
geeft hiervoor kwaliteitsgaranties en er wordt een servicecontract 
afgesloten.   

De opbrengst in kWh per 
jaar is lager dan verwacht. 

Aan de panelen worden strenge eisen gesteld bij de aanbesteding. Als dit 
slechts enkele procenten is, dan heeft dit ook slechts beperkte invloed op 
de opbrengst. De gemiddelde hoeveelheid zon in Nederland is goed 
voorspelbaar, voor de kwaliteit van de panelen zie bovenstaand punt.  

De energieprijs  verandert De energieprijs verandert. Voor de eerste 5 jaar wordt gerekend met een 
constante energieprijs, hiervoor zijn goede afspraken gemaakt. Hierna kan 
de energieprijs wijzigen, zowel naar boven als naar beneden. Dit zal echter 
maar een beperkt effect hebben op de opbrengst van het certificaat. Het 
grootste deel van de opbrengst komt namelijk  uit de korting op de 
energiebelasting die u krijgt. Deze korting is voor de komende 15 jaar door 
de rijksoverheid gegarandeerd. De hoogte van de energiebelasting kan 
gedurende de tijd wel fluctueren. 

De installatie raakt 
beschadigd, bijvoorbeeld 
door blikseminslag of 
brand. 

Hiervoor wordt een verzekering gesloten die dit dekt, de premie hiervoor is 
opgenomen in de begroting van de kosten.  

Er moet onderhoud 
gepleegd worden aan het 
dak waar de installatie op 
staat. 

Het dak is nieuw en bij de bouw al voorbereid op zonnepanelen. Op korte 
termijn verwacht de dakeigenaar geen dakonderhoud. Met eventuele extra 
kosten is geen rekening gehouden in de begroting.   

De locatie wordt 
verkocht. 

Er wordt een recht van opstal gevestigd met de dakeigenaar. In geval van 
verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de zonne-
installatie liggen. 

Wetgeving verandert ten 
nadele. 

Dit punt valt nooit te voorspellen, zeker niet over een periode van 15 jaar. In 
de huidige wetgeving over de korting op de Energiebelasting is bepaald dat 
deze regeling voor 15 jaar gegarandeerd is. 

 


