
Collectieve Energieopwekking 



door, voor en met bewoners



Vier pijlers
Energiebewustzijn

 Gezamenlijk besef 

 Dragen energietransitie

Energieopwekking

 Op je eigen dak 

 Via collectieve zonnedaken/parken

 Bijdragen aan 50% lokaal eigendom

 100% groene energie

Energiebesparing

 Wat kun je zelf doen 

 Wat met de buurt

 Wat met de gemeente

Warmtetransitie

 Alternatieve warmtebronnen

 CO2 reductie en aardgasvrij 



Team energiecoöperatie

 Energiecoachgesprekken

 Energietafels

 Straat/wijkgesprekken

 Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen

 Collectieve energieopwekking

 Organisatie

 Communicatie en campagnes

 Coördinatie

 Wilt u ook meewerken?  



Wat is collectieve energieopwekking

Zonne-installatie op een gezamenlijk dak

Sporthal de Fuik en Scouting Klaas Toxopeus 

Energiecoöperatie heeft recht van opstal 

Bewoners kopen participaties 



Zonneproject Kortenhoef twee daken

Sporthal 

de Fuik
312 zonnepanelen

Scouting 

Klaas Toxopeus
120 zonnepanelen



Waarom een collectief dak?

U woont in een monument

Beschermd stadsgezicht in Wijdemeren 

Eigen dak niet geschikt 

Geen eigen huis en geen toestemming

Zonnepanelen op uw dak niet mooi

Regelen via energiecoöperatie

Postcoderoosregeling



Collectieve energieopwekking

Zonne-energie

Lokaal opgewekte, 100% groene stroom 

CO2-uitstoot gaat omlaag

Minder gebruik fossiele brandstoffen



Postcoderoos



Korting op de energiebelasting

Attentie: bovenop onderstaande krijgt u het eerste jaar cadeau!! 

U krijgt april 2021 al de eerste uitkering. 

Kosten per participatie € 325

Vermogen per paneel (wattpiek) 315 Wp

Verwachte gemiddelde opbrengst per paneel 275 kWu

Korting energiebelasting per jaar (jan 2021) 0, 1141 x kwh € 31,38

Na 10,35 jaar is de investering terugverdiend 10,35 x 31,38 € 325

Totale winst na 15 jaar per participatie €145,66

(bij gelijkblijvende energiebelasting en gelijkblijvende opbrengst en 

exclusief uitkering uit opbrengst)



Participant 

worden

Lid worden en 
machtiging 

lidmaatschap 
Lezen brochure

Checken eigen 
verbruik en 

energieleverancier

Insturen
overeenkomst

Bevestigen 
overeenkomst

Betalen 
participaties



Richtlijnen voor de participaties

 Vorm van beleggen

 Aanmelden en geen toezicht AFM

 Aanwijzing belastingdienst



Projectleider collectieve energieopwekking

 Op zoek naar (maatschappelijke) daken en parken

 Technisch onderzoek geschiktheid

 Voorbereiding aanbesteding 

 Begeleidt keuze PV-installateur, plaatsing installatie en eindcontrole 

 Regelt aansluiting net en plaatsing teruglevermeter



Technisch 

onderzoek

- Dakconstructie
- Beschikbaar dakoppervlak
- Bliksembeveiliging
- Valbeveiliging
- Recht van Opstal
- Schaduwwerking
- Toegang tot het dak
- Gepland onderhoud
- Aanwezige utiliteiten
- Asbest aanwezig?

- Capaciteit netaansluiting?
- Schoongrond verklaring?
- Wie wordt de Meetverantwoordelijke?
- KZ of GZ aansluiting?
- MLOEA of LDE

DAK

NET

Omvormers
- Fysiek toegang object?
- Andere gebruikers object?
- Waar gesitueerd?
- Ruimte voldoende?
- Locatie omvormers?
- Toestemming gebruik kast?
- Locatie Display?
- Goten en AC Kabeltracé?
- Locatie meetinrichting?

Meterkast

AC



Organisatie 

collectieve 

energieopwekking

Recht van opstal 
(25 jaar)

Businesscase 
(325 euro per 
participatie)

Werven 
deelnemers 
en verkopen 
participaties 

Participanten 
persoonlijk 
contract 

(naar gebruik)

Maandelijkse  
energierekening

blijft

Verkoop aan 
energie-

leverancier
(om-energie

Beheren 
zonnedak of 
zonnepark 

Jaarlijkse 
afrekening 

postcoderoos-
regeling (15 jr)

Toekomst
Hernieuwbaar 

(klimaatakkoord)



Eenmalige kosten 

zonne-energie-

installatie

 312 participaties sporthal De Fuik 

 120 participaties Scouting Klaas Toxopeus

 € 325 per participatie

 Totaal € 140.400

 Installatie, constructie, omvormers en bekabeling

 Aansluitingen elektriciteitsnet en teruglevermeters

 Technisch onderzoek

 Garantie omvormers en optimizers

 Recht van opstal

 Technische en algemene projectleiding

 Werving 



Jaarlijkse kosten zonneproject

 kosten voor verzekeringen, onderhoud en netbeheerder 

 kosten voor beheer en administratie, het opstellen van de jaarrekening, 

 de afstemming met participanten en andere partijen, zoals 

energieleverancier, belastingdienst, gemeente ed.

Via de jaarlijkse eindafrekening wordt verantwoording afgelegd over de 

gemaakte kosten aan de participatieraad en de jaarrekening zal voorgelegd 

worden aan de ALV. 



Financieren energiecoöperatie 

uit de opbrengst

Aantal panelen sporthal De Fuik 312

Aantal panelen scouting Klaas Toxopeus 120

Verwachte opbrengst per paneel 

(afhankelijk van ligging en weer)
260/275 kWh

Opbrengst energielevering per kWh € 0,05 /€ 0,06

Totaal opbrengst sporthal de Fuik (2020) € 4771

Verwachte opbrengst scouting Klaas Toxopeus € 1815



Lid van 

Energiecoöperatie 

Wijdemeren

Coöperatie als 
organisatievorm

Basisleden die de 
coöperatie 

steunen

Participatieleden 
die deelnemen 
aan collectief 

dak

ALV en 
participatieraden 

Duurzame
professionele 

maatschappelijke 
organisatie 

Bijdrage 
gemeente en 

provincie



om│nieuwe energie

 om | nieuwe energie is een coöperatieve energieleverancier, 

 om | nieuwe energie koopt alleen 100% lokale groene energie via coöperaties

 Ruim 50 andere lokale energiecoöperaties zijn lid (en dus mede-eigenaar)

 Zonder winstoogmerk

 Eventuele winst wordt geïnvesteerd in lokale projecten.

 Inkoop van onze eigen opgewekte energie van onze zonne-installaties de Fuik en Scouting

 Om | staat bekend als een van de groenste energieleveranciers van Nederland 

en levert 100% groene stroom en gas.

 Maak het kringetje rond en koop zelf ook 100% duurzame energie!



Vragen? 



contact@energiecooperatiewijdemeren.nl

http://energiecooperatiewijdemeren.nl

mailto:info@energiecooperatiewijdemeren.nl

