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• Waarom samen zonne-energie opwekken? 

• Omdat zonne-energie goed is voor ons milieu 

• niet op eigen dak, want: 

– ligging dak van de eigen woning / bedrijf is ongeschikt 

– op eigen dak schaduw door bomen of andere gebouwen  

– u vindt zonnepanelen op eigen dak niet mooi 

– u heeft al zonnepanelen, maar u wilt er méér 

• Daarom zonnepanelen op het dak van een ander! 

• Samen een grote energiecentrale bouwen!  

1. Introductie 
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BoeN = Bronkhorst en omgeving energie Neutraal 

• realiseert het coöperatief Zonnedak Holthuizen 

• zorgt 15 jaar voor de exploitatie 

• doet 15 jaar de administratie 

• regelt na 14 jaar het vervolg 

• organiseert jaarlijks een ledenvergadering 

Dit alles doet BoeN namens en voor de leden 

(en:                  )  

Wat doet BoeN? 
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zonnedaken in de Achterhoek:  
• Wichmond:  200 panelen op dak sporthal  
• Zieuwent:     441 panelen op dak kippenstal  
• Beltrum:       756 panelen op dak sporthal en dak bedrijf 
• Groenlo:       750 panelen op 2 daken van bedrijven 
• Vragender:   462 panelen op 2 daken van bedrijven 
• Eibergen:      700 panelen op 3 daken van bedrijven 
• in ontwikkeling: Lichtenvoorde, Hummelo, Winterswijk, Groenlo 
• nieuwe initiatieven: Bredevoort, Megchelen, Montferland…... 
en binnenkort:  
• Steenderen: 700 panelen op dak veestal 

 

2. Zonnedak Holthuizen 
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• 700 panelen op dak veestal  

• subsidie prov. Gelderland: 20% v.d. investering 

• 51 deelnemers; samen 724 ‘productie-aandelen’  

• exploitatie zonnedak loopt 15 jaar  

• paneelprijs = 1 ‘productie-aandeel’: € 255 

• deelnemer krijgt belastingkorting: terugverdientijd 
circa 10 jaar, daarna winst; over 15 jaar 7% rendement  

• bouw door Achterhoekse bedrijven 

 

Zonnedak Holthuizen 
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http://holthuisje.nl/home


Hoe werkt dat met de 
coöperatie?  
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• BoeN heeft leden; elke deelnemer in het zonnedak 
(houder ‘productie-aandeel’) is lid van BoeN  

• BoeN laat het zonnedak bouwen en is eigenaar  

• BoeN verkoopt de groene stroom aan AGEM 

• BoeN doet administratie, en onderhoud zonnedak 

• Boen maakt jaarlijks een overzicht van kosten en 
opbrengsten van het zonnedak  

• deelnemers zonnedak bepalen zelf verdeling v.d. 
opbrengsten jaarlijkse exploitatie 



Geldstromen 
energiestromen 
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•korting op energiebelasting per deelnemer vervalt na 
15 jaar (‘postcoderoos-regeling’)   

•na 15 jaar drie mogelijkheden: 
a) verwijderen zonnedak (daarvoor reservering in begroting 

gemaakt) 
b) verkoop zonnedak aan dakeigenaar 
c) voortzetting exploitatie door BoeN 

•kiezen na 14 jaar,  
samen met dakeigenaar 

 

En na 15 jaar?  
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activiteit 
 

gereed 

inleveren interesseformulieren eind aug. 2017 
toekenning subsidie Provincie  begin dec. 2017 
ondertekenen overeenkomst 
door deelnemers + betalen 

23-01-2018 

opdracht aan installateur feb. 2018 
montage zonnedak april - mei 2018 

stroomlevering  vanaf juni 2018 

Globale planning 
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Aanleg zonnedak:  

• investering + aansluitkosten:    € 186.200 

• onderzoek en begeleiding:      € 12.850 

• reservering voor verwijdering na 15 jaar:           € 11.000 

• 20 % subsidie Provincie Gelderland:              -/-  € 39.470 

TOTAAL investering (eenmalig):                  € 170.580 
        

• opbrengst verkoop ‘aandelen’: 724 x € 255 =  € 184.620  
 

VERSCHIL      = reservering voor werkkapitaal en onvoorzien 

3. Kosten en baten voor 
BoeN: eenmalig 
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EXPLOITATIE: Jaarlijkse kosten:  

• administratie, verzekering   €  1500 

• aansluiting, metingen    €  1500 

• huur dak, onderhoud installatie  €  2700 

TOTALE jaarlijkse kosten    €  5700 
 

opbrengsten stroomverkoop     €  7300 

• VERSCHIL =  jaarlijkse winst   €  1600 

Kosten en baten  
voor BoeN:  jaarlijks 

23-01-2018 12 BoeN - Zonnedak Holthuizen 



risico gevolg / maatregel 

exploitatiekosten zijn  
                           30 % hoger 

restuitkering na 15 jaar 
                              halveert  

stroomprijs (verkoop aan 
                AGEM) daalt 10% 

restuitkering daalt  
                              met 10 % 

zonnedak raakt beschadigd verzekering 

Risico’s voor BoeN  
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KOSTEN per ‘productie-aandeel’ (zonnepaneel) 

• aanschaf 1 ‘productie-aandeel’:  € 255 

OPBRENGSTEN per ‘productie-aandeel’: 

• korting energiebelasting over 15 jaar:  € 451 

• verwachte rest-uitkering na 15 jaar:    € 49 

TOTAAL opbrengsten na 15 jaar:  € 500 

 

verwachte WINST per ‘productie-aandeel’: € 245 

4. Kosten en baten 
voor de DEELNEMER  
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Geldstroom in 15 jaar 
voor de DEELNEMER 
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Hoezo: korting op  
energiebelasting? 
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de prijs van een kWh is opgebouwd uit:  



• ‘Postcoderoos-regeling’ van de Belastingdienst: 

elke deelnemer in collectief zonnedak ... 

…krijgt op de stroom die door ‘zijn’ zonnepanelen zijn 
geproduceerd (jaaroverzicht door BoeN) ... 

…jaarlijks korting op de energiebelasting over die stroom ... 

…gegarandeerd over 15 jaar looptijd. 

• bij belastingtarieven 2018 is dat € 31 / jaar / paneel 

• enige risico voor de DEELNEMER:  

 

Zo werkt korting op 
energiebelasting! 
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risico gevolg 

energiebelasting daalt korting daalt mee 



 klant van AGEM: 

– BoeN levert jaaroverzicht stroomproductie aan AGEM 

– AGEM zorgt voor uitbetaling korting via stroomrekening 

 

 klant bij een andere leverancier:  

– BoeN levert jaaroverzicht stroomproductie aan deelnemer 

– deelnemer vraagt leverancier om uitbetaling korting via 
stroomrekening 

– TEVOREN NAGAAN BIJ UW LEVERANCIER! 

Energiebelasting  
terugkrijgen 
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• AGEM regelt teruggaaf energiebelasting aan klant  
‘automatisch’ 

• AGEM betaalt aan BoeN € 24 per deelnemer, 15 jaar 
lang; de eerste 3 jaar wordt dit bedrag verdubbeld 

• BoeN geeft AGEM-klant 100 % korting op 
lidmaatschap BoeN (= € 20 / jaar) 

• Bestuur BoeN stelt jaarlijks voor  
wat te doen met de ontvangen  
‘maatschappelijke bijdragen’ 

U bent klant van AGEM 
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• nagaan of uw eigen leverancier terugbetaalt: 

– WEL: Budget Energie, Delta, DE Unie, Eneco, Engie, 
Greenchoice, Huismerk, NLE, Pure Energie, Qurrent, 
Servicehouse, Nuon  

– (nog) NIET: E.On, Essent, Energiedirect, Oxxio, Powerpeers, 
VandeBron 

• overstappen naar AGEM is mogelijk en simpel 

• AGEM vergoedt evt. ‘overstapboete’ tot € 100 

• aanmelden op www.agem.nu: AGEM regelt verder alles 

 

 

U bent geen klant van AGEM 
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http://www.agem.nu/


• kader voor de aanbesteding is onze begroting 

• BoeN heeft 4 installateurs uit de Achterhoek 
geselecteerd:  

– B&W Energy [Ulft] 
 

– Marketz [Steenderen] 
 

– Tenten Solar [Lichtenvoorde] 
 

– Wopereis Solar [Doetinchem] 

 

5. Bouw zonnedak 
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• BoeN-document ‘offerte-aanvraag’ 

• we vragen:  
– eigen ontwerp door leverancier 

– zonnedak Holthuizen helemaal vullen met panelen 

– maximale energieopbrengst bij een vast investeringsbedrag 

– onderhoud gedurende 15 jaar 

– goede opbrengst in jaar 16-25 = restwaarde installatie 

• we beoordelen de offertes op relevante aspecten 

• ‘de beste’ krijgt de opdracht   

Aanbesteding 
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• de overeenkomst bevat:  

– u koopt  xx ‘productie-aandelen’ in het zonnedak 

– u bent verplicht lid van BoeN  

– AGEM-klanten betalen geen lidmaatschap voor BoeN 

– uw rechten (o.a. financiële opbrengst) en plichten   

– hoe productie-aandelen aan een ander overdragen? 
 

• straks ondertekenen in 2-voud;  
u krijgt een exemplaar mee 

6. Deelnemers- 
             overeenkomst 
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 om ons milieu te sparen !  

– ons zonnedak produceert schone energie voor  
circa 53 huishoudens [185.000 kWh/jaar]; 

– door ons zonnedak hebben we elk jaar  
110 ton CO2-emissies minder in onze streek; 
voor ditzelfde schone effect moeten 5500  
bomen een jaar lang groeien  
 

Tot slot: waarom doen 
we dit ook alweer? 
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Heeft u nog vragen?  

Dank voor uw 
aandacht ! 
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einde presentatie over  

Zonnedak Holthuizen 
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  individueel  
op eigen dak 

gezamenlijk  
op collectief dak  

Regeling + zekerheid ‘salderen’, tot 2023 
gegarandeerd 

‘postcoderoos’, komende 15 
jaar gegarandeerd 

Vooral aantrekkelijk eigen dak geschikt eigen dak ongeschikt, kleine 
investering eigen geld  

Type installatie klein, afhankelijk van elektr. 
verbruik 

200 – 700 panelen 

Afnemer stroom stroom wordt door eigenaar 
dak gebruikt 

stroom wordt door coöperatie  
aan het net geleverd 

Initiatief ondersteunt 
maatschappelijk doel 

nee ja 

Rendement hoog hoog 

Investering < € 1.000,- ook 
interessant? 

nee ja, wel minimaal 50 
deelnemers  

Voorwaarde geschikt dak, wil je het wel? wonen binnen postcoderoos 

Op eigen dak of op 
collectief dak?  
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Wat is en doet AGEM?  

23-01-2018 28 BoeN - Zonnedak Holthuizen 

[Bestuur: wethouders Achterhoekse gemeenten] 

 



• AGEM is een maatschappelijk bedrijf voor en door 
burgers, organisaties en bedrijven in de Achterhoek 

• AGEM heeft een onafhankelijke positie, maar werkt 
samen met Achterhoekse bedrijven, lokale initiatieven 
en maatschappelijke organisaties 

• AGEM doet: opwekking, besparing en energielevering 

 

Wat is AGEM? 
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AGEM helpt BoeN met: 

• kennis, ervaring, voorbeelden, hulp 

• begrotingmodel 

• advies en adviseur 

EN 

• een ‘maatschappelijke bijdrage’ van € 24,- per 
deelnemer per jaar; eerste 3 jaar verdubbeld 

Wat doet AGEM  
voor BoeN? 

23-01-2018 30 BoeN - Zonnedak Holthuizen 


