




Energiecollectief

• 170 huishoudens!

• Grote en kleine besparingen.

• Gem. 300 p/j. X 5  (€255.000,-) bespaar

• Duurzamer dorp.

• €17.000,- voor Langenboom.

EIGEN KWEEK, het eerste succes



Langenbooms 
Zonnepanelendak

2018



1. Waarom een collectief Zonnepanelendak?

2. Wat, waar en hoe?

3. Voor- en nadelen collectieve aanpak.

4. Het eindresultaat

AGENDA:



1. Waarom een 

collectief 
zonnenpanelendak?



Zonnepanelen bieden een duurzame 
oplossing voor onze energiebehoefte. 

Daarnaast is het een interessante investering.

Wij kunnen ons als klein dorp verenigen en zo 
een zonnepanelendak realiseren. 

WAAROM?



2. Wat, waar, 

met wie, door wie 

en hoe...?



Locatie

Waar?

Familie van Schaijk bedankt! 



Locatie

Omdat: 

Met wie?

Technische expert, partner Qurrent, 
#1 in dit soort projecten.



Locatie

Omdat: 

Met wie?

Groenste van Nederland, goede samenwerking, 
geen winstoogmerk.



Langenbooms zonnepanelendak, 
waarbij we met 690 panelen energie 

opwekken en  zo onszelf (deels) 
voorzien van 100% duurzame en 

groene energie! 

Hoe?



3. Voor- en nadelen?

Kans!



- Voor- en nadelen zonnepanelen.

- Voor- en nadelen als we het samen doen 
via een coöperatie. 

Voor- en nadelen



Wel of geen zonnepanelen?

VOORDELEN

- Duurzaam energie opwekken.
- Opbrengst uit investering.
- Gemiddelde terugverdientijd 

tussen 8 en 10 jaar. 
- Meer dan huidige rente.
- Zelfredzaam, minder 

afhankelijk.
- Panelen gaan 25 jaar mee.
- Stimuleringsregelingen 

overheid.

NADELEN

- Vergt investering.
- Gedoe (aanvraag, aanschaf, 

aanleg).
- Aanblik / mogelijkheden 

(zonstand).
- Onderhoud, verzekering, etc.



- Saldering: optellen/aftrekken energie die 
je opwekt/gebruikt. Tot 2020.

- Btw voordeel: btw over aanschaf terug. 
Zelf regelen via belastingdienst.

Stimuleringsregelingen overheid particulier



Maar wat als we dat 
collectief doen, 

met veel Langenbomers
(of buurdorpsgenoten) 

samen?

Samen?



coöperatie oprichten:

Postcoderoos
project starten

Samen?



Overheid

De Postcoderoos regeling 
(officieel: Regeling Verlaagd Tarief) 

geeft recht op teruggaaf van 
energiebelasting bij gezamenlijk 

opgewekte zonne-energie, zonder dat 
de zonnepanelen op het eigen dak 

hoeven te liggen.



Stimuleringsregeling collectief: postcoderoosproject
VOORDELEN collectief (Met coöperatie)

- Geen energiebelasting (voor 
opgebrachte energie) voor min. 15 jaar.

- Inkoopvoordeel op panelen.
- Niet op eigen dak 
- Optimale zonopbrengst
- Geen gedoe 
- Klein of groot in te stappen.
- Ook bij huurhuis!
- Mee te verhuizen.
- Via rekening Qurrent.
- Terugverdientijd: minder dan 9 jaar.
- Levensduur: min. 25 jaar. 
- Duurzaam Langenboom!

NADELEN collectief

- Geen Salderingsregeling.
- Maar…

Postcoderoosproject = 
minimaal 15 jaar geen 
energiebelasting voor 
dat gedeelte dat je 
opwekt.



Opbouw kosten energie

* Richtlijn

*



5453
en aanverwante postcodes

5411 (richting zeeland)
5451 (richting mill)

5364 (richting grave)

Mee te verhuizen / postcoderoos



• 1 zonnepaneel kost je € 265,- (all in)

• 1 zonnepaneel  wekt  +/- 250 kWh p/j op.

• Je  krijg van de overheid elk jaar:

250 x 12,26* cent  = € 30,65

• Dit verrekent Qurrent op je rekening. 

* Huidig energiebelastingtarief

Rekensom



• Bij de aanschaf van in 1 paneel  
a € 265,- bespaar je in 9 jaar 
dus al ruim € 275,00. 

Daarbovenop:

• De overheid garandeert 15 jaar terugbetaling van 
energiebelasting.  ( 15 x € 30,65 = € 459,75)

• De panelen gaan min 25 jaar mee.

Rekensom



Daarnaast krijgt de coöperatie een bedrag 
per opgewekt kilowattuur. Hiervan wordt 
verzekering, onderhoud en administratie
betaald. Eventuele overwaarde kan nog 
worden uitbetaald aan deelnemers.

Rekensom



in feite kopen deelnemers 

geen zonnepanelen maar

zonneparticipaties

Let op



4. Eindresultaat



Zonnepanelendak

• Coöperatie is opgericht

• 45 gezinnen doen mee en hebben betaald

• Gem. 15 panelen per gezin

• Week 41/42 Kabels trekken Enexis

• Daarna zonnepanelen leggen

• €13.000,- voor Langenboom.

Het resultaat


