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Welkom bij Sonneroos



Vooraf: enkele spelregels voor een
efficiënte bijeenkomst

1. Bijeenkomst wordt opgenomen
2. Microfoons dempen
3. Camera bij voorkeur uit (behalve tijdens vragen)
4. Vragen via chatfunctie of
5. Hand opsteken (bij voorkeur op het eind)

24 5 3



Agenda

• Terugblik en waar staan we nu? (MW)
• De oude en de nieuwe postcoderoosregeling (MW)
• Aangepaste businesscase (WB)
• (hoe) Doet u mee? (EvK)
• Vervolgtraject (EvK)
• Vragen?



Zonnepanelen op andermans dak
Waarom ook alweer?

• Niet iedereen vindt zonnepanelen mooi
• Niet alle daken zijn geschikt
• Schaduwwerking van bomen
• Dak ligt al vol

• Oplossing: Zon op andermans dak via de
(nieuwe) postcoderoosregeling: SCE



Omvang Sonneroos



Het hart van de postcode (5691)



Firma Renders, Brouwerskampweg



Stand van zaken

• oktober en november 2 voorlichtingsavonden
• Kandidaat bestuur
– Erik van Kronenburg
– Marinus van der Leest
– Gert-Jan Emmen
– vacature

• Voorbereiding oprichting aparte coöperatie
Sonneroos (statuten, notariële akte etc.)



Stand van zaken

• Totaal beschikbaar: 1413 certificaten (a 250 Wp)
• Vereist: 71 deelnemers?

• Stand van zaken 07-04-2021 (o.b.v. oude
regeling):

• 52 potentiële deelnemers
• 882 certificaten voorlopig gereserveerd
• Ruim 62% van het totaal



De oude versus de nieuwe regeling

• Teruggaaf
energiebelasting

• Maximaal je eigen
energieverbruik

• Verhuizen was
problematisch

• Erven was
problematisch

• Subsidiebedrag per
opgewekt kWh

• Maximaal 40
certificaten

• Verhuizen mag ook
buiten postcoderoos

• Erven automatisch
lid



De nieuwe businesscase
(er is een en ander veranderd)

• We gaan voor de nieuwe regeling
• 942 Zonnepanelen van 375 Watt Piek
• 1.413 eenheden van 250 Wp
• Minimaal 71 deelnemers gezocht
• Investering € 175 per 250 Wp
• Looptijd regeling 15 jaar



Postcoderoos wordt SCE-regeling:
(Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)

Coöperatieve investering en exploitatie in
Energieproductiesysteem

Deelnemers in zelfde en aangrenzende
postcodegebieden

15 jaar aanvulling vanaf kale marktprijs



Voorwaarden

• Minimaal 1 lid per 5000 kWh (71 leden nodig)
• Leden hebben gelijkwaardig stemrecht
• Maximaal 500 KWp (Renders 353 KWp)
• Maximaal 900 vollast-uren (kWh per KWp)
• Tot 25 % Banking (vooruitlopen op budget)
• Aanvulling tot aan 12,1 ct basisbedrag (EPEX)
• Loskoppeling van eigen energieverbruik
• Meer financiële regeling geworden
• Verhuizen mag nu ook



De nieuwe Businesscase

• Investering € 247.275

• € 175 per certificaat (incl. buffer)

• Jaarlijks totaal voordeel € 32.584
• Terugverdientijd   7,6 jaar
• Rendement 11,6 %



(Hoe) Doet u mee?

• www.sonenergie.nl/postcoderoos

• Invullen reserveringsovereenkomst
• Aanpassen bestaande reservering?

aanmeldingsonneroos1@sonenergie.nl
• Intentieverklaring, deelname is definitief na betaling
• Wilt u actief worden in de nieuwe Coöperatie?

We doen het immers samen!



Vervolgtraject

• Ledenwerving
• Oprichting aparte coöperatie
• Ledenwerving
• Indienen subsidieaanvraag
• Oprichtingsbijeenkomst (ALV)



Vragen?


