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AGENDA

Het doel van de avond

Update van het project Sicco Beerda

Rekenvoorbeelden Gerrit van der Leeuw

Na de pauze Panelen berekenen





EEN SOORT VOLKSTUIN, VOOR STROOM



WE ZAAIEN EENMAAL (ZONNEPANELEN)



EN OOGSTEN MINSTENS 15 JAAR 



ALS COÖPERATIE ZONDER WINSTOOGMERK 

VOOR EN DOOR DE GEMEENSCHAP

ONAFHANKELIJK VAN STROOM LEVERANCIERS

DE LEDEN BESLISSEN DUS SAMEN



= CIRCA 2 HA.

= MAXIMAAL 9.000 PANELEN

= MAXIMAAL 2 MEGAWATT

PASSEND BIJ DE SCHAAL VAN IJLST



‘POSTCODEROOS’

IJlst 8651

Sneek 8601, 8602

8603, 8606

8607, 8608

IJsbrechtum 8633

Folsgare 8733

Oosthem 8618
Tjalhuizum 8772



WIE MAG ER MEE DOEN?

• Alle particulieren 
• Deelname is mogelijk tot maximaal eigen gebruik. 

• Een gezin gebruikt gemiddeld 3000 – 3500 KWH per jaar. 

• En zelfs kleine bedrijven
• Deelname is mogelijk tot maximaal 10.000 KWH / jaar

• Uw electriciteits aansluiting mag niet groter zijn dan 3x80A



VOOR WIE IS HET INTERESSANT? 



VOOR HET GOEDE, GROENE 
GEVOEL

ALS HUURDER

ALS JE IN EEN MONUMENT 
WOONT

ALS JE DAK TE KLEIN IS 

OF VOOR HET FINANCIËLE 
VOORDEEL

EN ZELFS ALS JE WILT 
VERHUIZEN (BINNEN PC)

OF BESCHERMD 
STADSGEZICHT

OF ONGUNSTIG GELEGEN



WE GAAN NIET HEEL IJLST LETTERLIJK
AAN DE STROOMTUIN KOPPELEN



ER VERANDERT NIETS IN 
DE METERKAST

Geen ingewikkelde techniek in huis

Geen panelen op je dak. 

Geen onzekerheid over salderen.



WE STREVEN NAAR EEN 
ZO LAAG MOGELIJKE OPSTELLING.



IN EEN ZOGENAAMDE OOST/WEST OPSTELLING





DEELNEMERS FINANCIEREN 100%.
ZONDER DEELNEMERS, GEEN STROOMTUIN



WAAR STAAN WE NU?



TIJDPAD VERKOOP CERTIFICATEN/ZONNEPANELEN

November en december 2017 
• wervingscampagne in IJlst en Oosthem en daarna in Sneek 

• Inschrijfavonden in Sneek op 13, 20 en 27 november

Eind 2017
• Zijn er genoeg inschrijvingen? Dan gaan we door!



TIJDPAD VERGUNNING EN KEUZE BOUWER 

Vergunning
• De ingediende ruimtelijke onderbouwing is bijna goedgekeurd.

• Eind november/ begin december vragen wij de omgevingsvergunning aan.

• Wij verwachten in maart 2018 de definitieve vergunning te hebben. 

Keuze leverancier
• 31 oktober is er een schouw geweest met 4 potentiële bouwers.

• In december wordt er een keuze gemaakt voor een bouwer.

• Januari en februari wordt gebruik voor onderhandelingen.



TIJDPAD VERKOOP CERTIFICATEN/ZONNEPANELEN

Voorjaar 2018
• U krijgt de definitieve aanbieding en contract toegezonden

• U maakt het geld over naar een geblokkeerde rekening bij de notaris

• U geeft in een algemene ledenvergadering het bestuur toestemming
om het contract met de uitgekozen leverancier te ondertekenen

• Na deze toestemming geeft de notaris de geblokkeerde rekening vrij
en kan het contract ondertekend worden en de stroomtuin worden
aangelegd. 



HOE KUNT U MEEDOEN?



HOE DOET U MEE?

1. Als deelnemer koopt u certificaten voor zonnepanelen van de 
coöperatie, de coöperatie blijft eigenaar van de zonnepanelen.

2. Elk certificaat vertegenwoordigt de opgewekte energie van één 
zonnepaneel. 

3. Nu krijgt u 15 jaar lang de energiebelasting ( incl BTW) terug over 
het aantal kWh dat u zelf met uw deelname in de Stroomtuin 
opwekt. 

4. Deze teruggaaf energiebelasting komt bovenop de algemene 
teruggave energiebelasting die geldt voor alle locaties met een 
verblijfsfunctie. Deze algemene teruggave is per jaar € 377,33.



GELDSTROMEN 

Energiebedrijf Energiebedrijf

Stroomtuin Lid

KWh €€€€ € Belasting korting

Jaarlijkse aflossing, 
alleen bij financiering



ER ZIJN TWEE MANIEREN OM MEE TE DOEN

U financiert uw certificaten
Per paneel doet u een aanbetaling van €100,-
Jaarlijks betaalt u per paneel €18,50 af.
in 15 jaar betaalt u zo in totaal €378,- per paneel (rente is 3,75%) 

U betaalt de certificaten ineens
Per paneel betaalt u eenmalig €300,-



REKENVOORBEELD BIJ FINANCIERING

Stel, u verbruikt jaarlijks zo’n 3000 kWh aan elektriciteit. 
De verwachte opbrengst per paneel in de stroomtuin is op jaarbasis 245 KWH

Dan heeft u 3000 / 245 = 12,2 panelen nodig.

Wij adviseren u om altijd naar beneden af te ronden, in dit geval dus 12 panelen. 

De aanbetaling per paneel is € 100,-

Totaal eenmalige inleg is € 1200,-



REKENVOORBEELD BIJ FINANCIERING

Per jaar
Jaarlijkse korting op uw energiebelasting per paneel € 30,04

( 245 kwh x 0,1226 cent (incl btw) energiebelasting, niveau 2017)

Jaarlijkse aflossing aan de Coöperatie: € 18,50

Per paneel bespaart per jaar u dus: € 11,54

Uw voordeel per jaar (12 panelen x € 11,54) = € 138,48 

-



In 15 jaar bedraagt uw totale korting:
15 jaar x 138,48 per jaar = € 2077,20 

Eenmalige investering (12 x €100,-)  € 1200,00

In 15 jaar jaar verdient/bespaart u dus: € 877,20

REKENVOORBEELD BIJ FINANCIERING

-



REKENVOORBEELD ZONDER FINANCIERING

Stel, u verbruikt jaarlijks zo’n 3000 kWh aan elektriciteit. 
Dit verbruik is de komende jaren redelijk stabiel.

De verwachte opbrengst per paneel is op jaarbasis 245 KWH

Dan heeft u 3000 / 245 = 12,2 panelen nodig (=12 panelen)

De kosten per paneel zijn: € 300,-

Totaal eenmalige inleg: € 3600,-



REKENVOORBEELD ZONDER FINANCIERING

Per jaar krijgt u dit terug:
Jaarlijkse korting op uw energiebelasting per paneel € 30,04 
( 245 kwh x 0,1226 cent (incl btw) energiebelasting, niveau 2017)

Totale korting per jaar (12 panelen x € 30,04) € 360,48 

In 15 jaar bedraagt uw totale korting:
15 jaar x 360,48 per jaar: € 5407,20
Eenmalige investering (12 x €300,-)   € 3600,00

In 15 jaar jaar verdient/bespaart u dus: € 1807,20

-



WAT KAN ER VERANDEREN?



DE EXACTE PRIJS

• De exacte kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de 
prijs van het zonnepaneel. Op dit moment gaan wij uit van een 
paneelprijs van € 300

• Het is mogelijk dat bij de definitieve bestelling de prijs iets afwijkt.

• Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een Stroomtuin van tenminste 
3000 - 3500 zonnepanelen.



ALS DE ENERGIEBELASTING STIJGT OF DAALT

Bij stijging van de energiebelasting
•krijgt u dus meer terug en zal uw verwachte opbrengst ook stijgen.

Bij daling van de energiebelasting
•wordt uw voordeel minder groot en daalt uw verwachte opbrengst. 



UW PERSOONLIJKE ENERGIEVERBRUIK VERANDERT

Uw gezin wordt kleiner (kinderen uit huis)
•uw verbruik kan / zal dalen (-500Kwh per kind)
•dan gebruikt u niet meer het hele (belasting)voordeel
•verkoop certificaten zodat uw verbruik gelijk is aan uw aantal 
certificaten. 

U gaat verwarmen met een warmtepomp
•uw verbruik zal stijgen met misschien wel 5000 Kwh per jaar.
•u mag certificaten bijkopen en vergroot zo uw (belasting) voordeel. 



UW PERSOONLIJKE ENERGIEVERBRUIK VERANDERT

U gaat elektrisch autorijden
•uw verbruik zal stijgen met misschien wel 3000 KWh / jaar.
• (bij 15.000km / jaar)

•u mag certificaten bijkopen en vergroot zo uw (belasting) voordeel. 

De Coöperatie zal aan- en verkoop van certificaten voor
zonnepanelen via haar website faciliteren.



DOEN ALLE ENERGIEMAATSCHAPPIJEN MEE ?

• De maatschappijen welke in ieder geval wel meedoen zijn: Qurrent, 
Pure Energie, Greenchoice, Eneco, Huismerk Energie, Anode, Delta, 
De Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon. 

• Maatschappijen die op dit moment nog niet meewerken: Vandebron
en Essent. 

• De coöperatie zal proberen na overleg met 1 of meerdere leveranciers
een aantrekkelijk overstapaanbod aan te bieden.



PAUZE



REKEN TABEL 

Uw jaarlijkse verbruik in KWH / 245  = het geadviseerde aantal panelen

500 KWH     2 panelen 3500 KWH    14 panelen

1000 KWH 4 panelen 4000 KWH 16 panelen

1500 KWH      6 panelen 4500 KWH   18 panelen

2000 KWH      8 panelen 5000 KWH   20 panelen

2500 KWH    10 panelen

3000 KWH   12 panelen



WAT KUN JE NU AL DOEN?

Sicco Beerda



VACATURES BESTUUR

• Het bestuur van de cooperatie heeft dringend behoefte aan 2 
nieuwe bestuursleden. 

• Een van de nieuwe bestuursleden is de beoogde nieuwe 
Penningmeester. 

• Het andere nieuwe bestuurslid is een uitbreiding van het huidige 
bestuur dat nu uit 4 personen bestaat. 

• Heeft u interesse, u kunt zich bij mij of de voorzitter melden of via 
de mail op info@stroomtuin.nl



ZEGT HET VOORT: WWW.STROOMTUIN.NL


