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1. Inleiding tot dit Memorandum 
Dit document is met zorg samengesteld om leden van de Energiecoöperatie Opgewekt Houten UA –

verder de Coöperatie genoemd- , deelnemers en potentiële deelnemers, andere geïnteresseerden en 

eventuele krediet- of subsidieverschaffers uitgebreid en detaillistisch inzicht te geven in dit project 

van de Coöperatie.  

Dit is de tweede versie die wordt gepubliceerd, na de eerste versie van januari 2018. De eerste versie 

is gebruikt ter informatie en goedkeuring van de leden van de coöperatie. Ten opzichte van de eerste 

versie zijn er een klein aantal correcties en tekstaanpassingen ter verduidelijking gedaan. 

Dit document geeft gedetailleerd inzicht in het project De Molenwiek, en vult de informatie aan die 

gebruikt wordt op informatiebijeenkomsten en in de flyers is weergegeven. De verschafte informatie 

is met zorg samengesteld door het bestuur van de Coöperatie. Het onbezoldigde bestuur en 

adviseurs spannen zich in om het project te realiseren en volgens plan uit te voeren. Dit zal het 

bestuur volgens goed coöperatief gebruik doen in samenspraak met de leden en door prudent te 

besturen. De bestuurders kunnen uiteraard de toekomst niet garanderen en kunnen daarom geen 

verantwoordelijkheid nemen voor de financiële resultaten in de toekomst. 

De Coöperatie beschouwt de propositie die het aan de bewoners van Houten aanbiedt niet als een 

financieel product. De leden van de Coöperatie financieren gezamenlijk een installatie voor de 

opwekking van elektriciteit ter bevordering van de duurzaamheid in Houten. De Algemene 

Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Coöperatie, en het bestuur wordt door de leden 

benoemd en treedt op namens haar leden en in het belang van de Coöperatie als geheel.  

De aanbieding valt mede daarom niet onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).  

 

Aantallen en prijzen die worden genoemd in dit memorandum zijn gebaseerd op de feiten zoals 

bekend tijdens het schrijven ervan. De uiteindelijke aantallen en prijzen kunnen hier licht van 

afwijken, omdat ze in de periode tussen planning en uitvoering van het project nog kunnen 

veranderen.  

 

2. Samenvatting 
In de geest van de doelstellingen van Opgewekt Houten en in het kader van de wettelijke Regeling 

Verlaagd Tarief worden bewoners van Houten uitgenodigd deel te nemen aan het project en mee te 

investeren in de installatie van project De Molenwiek. Daarmee dragen de deelnemers bij aan de 

verduurzaming van Houten, en aan de Nederlandse energievoorziening. Daar tegenover staat dat 

deelnemers een belastingvoordeel genieten volgens de Regeling Verlaagd Tarief. Dit wordt in de 

volgende hoofdstukken toegelicht. 

Het project De Molenwiek is het tweede project van de Coöperatie. In 2017 heeft de Coöperatie 

project “De Kruisboog” gerealiseerd. Het project bestaat uit het plaatsen en exploiteren van een 

installatie van 366 zonnepanelen en toebehoren op het dak van sporthal De Molenwiek in Houten. 

Leden van de Coöperatie kunnen in dit project participeren door een deel van de installatie te 

financieren. Deze financiering is opgeknipt in eenheden van “panelen”. In feite kopen leden dan een 

aandeel, oftewel een participatie, in de gehele installatie. Zij delen daarmee in de kosten, 

ledenvoordelen en risico’s die het project met zich meebrengt. Zij worden hiermee niet als individu 

eigenaar van een deel van de installatie, want juridisch gezien is de Coöperatie eigenaar. 



Informatiememorandum van project De Molenwiek  april 2018 

2 
 

Het project valt onder de Regeling Verlaagd Tarief (RVT), ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. 

Een participerend lid krijgt hiermee het recht om gedurende (tenminste) 15 jaar te worden 

vrijgesteld van het betalen van energiebelasting over de hoeveelheid energie die overeenkomt met 

zijn/haar participatie in de totale energieopbrengst van de installatie. Het voordeel van 

belastingvrijstelling wordt het ledenvoordeel genoemd.  

Wat er na de genoemde 15 jaar met de installatie gebeurt, is nog niet bekend en hangt af van 

besluitvorming op verschillende niveaus. De coöperatie kan hier slechts geringe invloed op 

uitoefenen.  

Bijna alle energieleveranciers hebben toegezegd de toepassing van deze regeling te faciliteren. De 

meeste leden hoeven dus niet over te stappen naar een bepaalde leverancier om mee te kunnen 

doen.  

Een participatie in de installatie van De Molenwiek kost € 290,-.  

Met een verwachte gemiddelde jaarlijkse productie van 243 kWh per paneel en het huidige 

belastingvoordeel van € 0,12654 per kWh bedraagt het belastingvoordeel (ledenvoordeel) € 418,26 

per paneel over de looptijd van 15 jaar. De “terugverdientijd” is 10,4 jaar.  

Het project is kostendekkend. Dat wil zeggen dat de verwachte inkomsten van het project hoger 

zullen zijn dan de kosten, over de looptijd van het project.  

In de verwachte kosten is meegerekend een bijdrage van het project aan het in stand houden en 

functioneren van de Coöperatie. De Coöperatie zal meerdere projecten moeten realiseren en andere 

inkomstenbronnen moeten genereren zodat deze kosten gespreid kunnen worden. Dit is geheel in 

lijn met de doelstelling en strategie van de Coöperatie.  

Er bestaan onzekerheden op het gebied van toekomstige inflatie, energieprijzen, tarieven van 

energiebelasting en restwaarde van de installatie na 15 jaar.  

 

3. Algemene beschrijving van het project 

3.1. Doelstelling 
Met de realisering van dit project beoogt het bestuur van de Coöperatie vorm en inhoud te geven 

aan de doelstellingen van de Coöperatie. Deze doelstelling bestaat in brede zin uit het maximaal 

bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, zodat onze leefomgeving schoner wordt en de 

aarde minder opwarmt. 

De Coöperatie zorgt er ook voor dat de financiële voordelen van haar activiteiten aan haar leden ten 

goede komen. Dit zonder winstoogmerk. 

Het project De Molenwiek is het tweede project dat de Coöperatie organiseert. De intentie van het 

bestuur is dat er meerdere projecten zullen volgen, die in de loop der jaren hun beslag zullen krijgen.  

Om deel te kunnen nemen aan dit project moet men lid zijn van de Coöperatie, en daarnaast de 

ledenovereenkomst voor dit project tekenen. In de ledenovereenkomst wordt onder andere 

vastgelegd met hoeveel participaties een lid deelneemt aan het project, en tegen welke prijs en 

overige voorwaarden.  

3.2. De Postcodes die kunnen meedoen 
Sporthal de Molenwiek is gelegen aan Papiermolen 3 te Houten. De installatie bevindt zich in 

postcodegebied 3994. De Regeling Verlaagd Tarief staat toe dat een naastliggend postcodegebied 
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wordt aangemerkt als kern van de postcoderoos. Daarvan maakt de Coöperatie gebruik om zoveel 

mogelijk Houtenaren in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Als kern van de postcoderoos is 

gekozen voor postcodegebied 3995. Hierdoor kunnen mensen deelnemen die wonen in de volgende 

postcodegebieden: 3991, 3992, 3993, 3994 en 3995.  

Zie ook paragraaf 5.6 voor de energiemaatschappijen die de Regeling Verlaagd Tarief ondersteunen. 

3.3. Beschrijving van de fysieke installatie 
Het project De Molenwiek bestaat uit het plaatsen van een zonne-energie (PV) installatie met 366 

zonnepanelen (PV panelen) en toebehoren op het dak van sporthal De Molenwiek, gelegen aan 

Papiermolen 3, 3994 DJ te Houten. Onder toebehoren wordt verstaan alle delen en onderdelen van 

de installatie die gezamenlijk de opwekking en levering van elektriciteit mogelijk maken, waaronder 

de kasten, dragers, bedrading, omvormers, aansluitingen en een energiemeter.  

Het aantal van 366 panelen is het maximale aantal dat op de bestaande voedingskabel van de 

sporthal kan worden aangesloten. De panelen zullen geplaatst worden onder de meest gunstige hoek 

naar de zon.  

In overleg met de installateur is gekozen voor zonnepanelen van het type Trina Solar (TS) van 270 

Wp.  

De installatie wordt met een zogenoemde LDE-aansluiting (LDE = lokale duurzame energie) 

aangesloten van 3x125 Ampère. Dat wil zeggen dat van de voedingskabel voor de sporthal gebruik 

wordt gemaakt. Op deze bestaande voedingskabel wordt een tweede kWh meter geplaatst waarmee 

de opbrengst van de PV installatie wordt gemeten. 

Er zal waarschijnlijk een monitoringssysteem worden geïnstalleerd dat de productie van de installatie 

en eventuele storingen registreert. In de sporthal zal een paneel worden geplaatst waarop de 

productie af te lezen is.  

3.4. Operationele periode van het project 
De operationele periode van het project bedraagt 15 jaar. Deze periode komt overeen met de tijd dat 

de Regeling Verlaagd Tarief van toepassing is. De 15 jaar gaan in op het moment van goedkeuring van 

deze regeling door de Belastingdienst, en de voorwaarden kunnen dan niet meer worden gewijzigd. 

Dit betekent dat deze regeling dan voor 15 jaar is gegarandeerd.  

De technische levensduur van de installatie is langer dan 15 jaar. Na afloop van de 15 jaar zal in 

overleg met de betrokken partijen (leden van de Coöperatie, gemeente Houten, afnemer van 

elektriciteit) worden besloten wat er met de installatie gebeurt. 

Het bestuur kan op dit ogenblik niet voorspellen wat er op dat moment met de installatie zal 

gebeuren. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, waaronder:  

 Ontmanteling van de installatie. De panelen kunnen dan waarschijnlijk tegen een restwaarde 

worden verkocht, maar de ontmanteling zal ook kosten met zich meebrengen;  

 Overdracht van de installatie aan de gemeente Houten of een derde partij, al dan niet tegen 

een financiële vergoeding. De eventuele opbrengst van verkoop valt dan toe aan de 

Coöperatie, en de leden bepalen wat er met deze opbrengst gebeurt. 

 Voortzetting van het project en de belastingkorting door de belastingdienst (prolongatie van 

de Regeling Verlaagd Tarief) 
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4. Eigendom en beheer van de installatie 

4.1. Eigendom 
Namens de leden is de Coöperatie eigenaar van de installatie, zowel in juridisch als in economisch 

opzicht.  

4.2. Ledenovereenkomsten 
Het bestaan van ledenovereenkomsten is een eis die de Belastingdienst stelt aan de uitvoering van 

de Regeling Verlaagd Tarief voor een specifieke installatie. Voor iedere deelname aan een project zal 

een deelnemend lid een aparte ledenovereenkomst moeten tekenen.  

Het bestuur gebruikt dezelfde term ledenovereenkomst om geen verwarring te wekken ten opzichte 

van de belastingdienst, hoewel het in feite een overeenkomst van deelname is aan een specifiek 

project, en dus niet gaat over het lidmaatschap van de Coöperatie.  

Alle leden die in de installatie investeren, tekenen dus een individuele ledenovereenkomst met de 

Coöperatie die specifiek is voor de installatie, en die de rechten en plichten beschrijft die gelden bij 

deelname aan dit project. In deze overeenkomst staat ook beschreven met hoeveel panelen het lid 

deelneemt aan de installatie, en de betalingsverplichting van het lid. Een lid dat investeert in de 

installatie wordt hiermee de facto mede-eigenaar van de installatie voor het aandeel dat het lid in de 

installatie heeft geïnvesteerd, inclusief alle toebehoren. Leden kopen geen fysieke panelen maar een 

aandeel in de gehele installatie. Zij delen daarmee in de kosten, opbrengsten en risico’s die het 

project met zich meebrengt.  

4.3. Stemrecht over het project 
Alle leden van de Coöperatie hebben stemrecht over beslissingen die het beheer van de installatie 

aangaan, daarbij inbegrepen de leden die niet in deze installatie participeren. De reden hiervoor is 

dat de Coöperatie in de toekomst van plan is meerdere projecten te realiseren. Het beheer van het 

geheel van alle installaties wordt dan een zaak die alle leden aangaat.  

Het stemrecht geld per lid, ongeacht het aantal panelen waarmee het lid deelneemt aan de 

installatie.  

4.4. Het beheer van de installatie 
Het beheer van de installatie wordt door de leden gedelegeerd aan het bestuur van de Coöperatie. 

Het bestuur kan aspecten van dit beheer verder delegeren aan andere partijen, bijvoorbeeld door 

het sluiten van contracten voor onderhoud of administratie.  

5. Overige betrokken partijen 

5.1. Gemeente Houten 
De gemeente Houten is eigenaar van de sporthal, en stelt het dak ter beschikking aan de Coöperatie 

voor dit project voor een duur van minimaal 15 jaar. Hiertoe wordt een overeenkomst van Recht van 

Opstal afgesloten tussen de Gemeente en de Coöperatie.  

Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet waar de installatie voor dit project gebruikt van maakt, 

staat op naam van de Gemeente.  

5.2. NewSolar als installateur 
De installatie zal worden aangelegd door NewSolar B.V. te Woudenberg. De keuze voor deze 

installateur is gemaakt door het Bestuur om de volgende redenen: Dit is voor de Coöperatie het 

tweede project. De installatie op de Kruisboog is als eerste project van de Coöperatie naar volle 

tevredenheid uitgevoerd. NewSolar is een voor het bestuur bekende en door het bestuur vertrouwde 
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installateur die door ons betrouwbaar wordt geacht. NewSolar heeft ruime ervaring met de 

uitvoering van dergelijke projecten. De continuïteit van het bedrijf en dienstverlening lijken met dit 

stabiele bedrijf gegarandeerd. Er zijn goede ervaringen opgedaan door Groen Zonnig Houten met 

deze installateur. Daarnaast geeft NewSolar een Laagste Prijs Garantie.  

Met NewSolar zal een onderhoudscontract worden afgesloten. Conform dit contract, SolarSecure® 

genaamd, voert NewSolar de volgende werkzaamheden/diensten uit:  

 Storingsservice;  

 Monitoring en beoordeling van de gerealiseerde opbrengst;  

 Jaarlijkse inspectie van de installatie op eventuele technische gebreken;  

 Reiniging van de panelen 1 x per jaar 

 Opbrengstgarantie.  

Het contract kan worden verlengd naar een 15 jaar durend contract.  

5.3. Samen OM (voorheen DE Unie) 
De met de installatie opgewekte elektriciteit zal waarschijnlijk worden verkocht aan energiebedrijf 

OM. Volgens het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers 2017, uitgevoerd door 

de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en WISE, is OM de meest duurzame 

energieleverancier van Nederland (samen met Pure Energie en Qurrent). Het Bestuur heeft mede 

voor OM gekozen omdat deze partij zelf een energiecoöperatie is, gespecialiseerd in het afnemen en 

doorverkopen van elektriciteit van energiecoöperaties. OM is speciaal met dit doel is opgericht. Met 

deze keuze hebben wij toegang tot de expertise en advies van OM aangaande bijvoorbeeld juridische 

kwesties en ledenwerving.  

5.4. Netbeheerder Stedin / Joulez Meetbedrijf 
De elektrische energie die door de installatie wordt opgewekt wordt gemeten door Joulez  

Meetbedrijf. Netbeheerder Stedin zal de elektrische energie vervoeren en aan derden leveren. 

Hiervoor zal de Coöperatie een vergoeding moeten betalen, die deel uitmaken van de lopende 

kosten van het project.  

5.5. De Belastingdienst 
De Belastingdienst moet het project nog goedkeuren voor toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief 

(RVT). Dit is pas mogelijk op het moment dat het project een aansluiting krijgt met een EAN code. 

Deze regeling houdt in dat ieder lid dat in dit project heeft geïnvesteerd in aanmerking komt voor 

een korting op de elektriciteitsbelasting naar rato van de deelname van dat lid in het totaal aantal 

panelen van de installatie. Deze korting bedraagt per januari 2018 € 0,12654 per kWh (incl. BTW) tot 

ten hoogste het eigen energieverbruik van het lid, en tot ten hoogste een energieverbruik van 10.000 

kWh. Het kortingsbedrag hangt samen met de hoogte van de energiebelasting, en deze wordt 

jaarlijks door de overheid vastgesteld. Zie voor verdere details van de Regeling Verlaagd Tarief o.a. 

onze website en de site http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort. 

Belasting & deelname 

De Coöperatie komt in aanmerking voor restitutie van de BTW over het bedrag van de installatie. 

Leden betalen dus geen BTW over hun panelen.   

De deelname in het project De Molenwiek leidt tot een financieel voordeel en daar is de 

belastingdienst in geïnteresseerd. Hoe de deelname belastingtechnisch doorwerkt is afhankelijk van 

de fiscale situatie van de deelnemer. Bij de meeste leden van de coöperatie zal de deelname in box 3 

vallen. Vermogen in deze box wordt belast met 1,2%, als het totale vermogen van de deelnemer 

http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort
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hoger is dan het heffingsvrije vermogen. De waarde van de deelname per paneel vermindert jaarlijks, 

doordat er wordt afgeschreven op de waarde van de panelen. De deelnemer is zelf verplicht 

deelname te melden in zijn/haar jaarlijkse belastingaangifte.  

Het financieel voordeel voor deelnemers die 5% of meer van de installatie bezitten wordt in box 2 

belast. 

 

5.6. De Energieleveranciers 
Aan het investerend lid wordt een hoeveelheid opgewekte elektriciteit toegewezen naar rato van het 

aandeel dat het lid in de installatie heeft. De energieleverancier van het lid verrekent de korting op 

de elektriciteitsbelasting in de eerstvolgende jaarafrekening van het lid. De Coöperatie verzorgt 

hiertoe een jaarlijks overzicht waaruit de opbrengst blijkt. Dit overzicht wordt opgemaakt op datum 

van ingebruikname van de installatie, dus niet per kalenderjaar.  

Een groot aantal leveranciers hebben ons laten weten mee te werken aan de Regeling Verlaagd 

Tarief, en dus de belastingkorting voor de leden te kunnen doorvoeren in hun jaarafrekeningen. De 

leveranciers die hebben gemeld dit te zullen doen zijn: Anode, Energieflex, Engie, Huismerk Energie, 

NLD, Nuon, Eneco, Greenchoice, Budget Energie, NLE/NEM, Pure Energie, Qurrent,  Delta, 

Servicehouse en OM. 

Van Oxxio en Essent is het nog onduidelijk of zij aan de regeling meewerken ondanks alle 

inspanningen dit te weten te komen. Twee leveranciers hebben aangegeven de belastingkorting niet 

te willen of kunnen doorvoeren in hun jaarafrekeningen: EnergieDirect en VandeBron.  

5.7. De Verzekeraars 
Onderzoek van de Coöperatie n.a.v. project de Kruisboog heeft uitgewezen dat SolarIf de 
voordeligste verzekeraar is betreffende opstalverzekering van de installatie. Hierin wordt schade aan 
de installatie gedekt. De Kuiper verzekering biedt een gunstige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
Hierin wordt schade gedekt die door toedoen van het bestaan van de installatie mogelijk kan 
ontstaan bij derden. (Zie ook Risico’s)  
 

6. De financiële aspecten van het project 

6.1. Kosten van de installatie 

6.1.1. Investeringskosten oftewel eenmalige kosten 
De investeringskosten voor de plaatsing en werking van de installatie zijn de volgende:  

1) Opstartkosten: technisch onderzoek, contracten en aktes, en ledenwerving t.b.v. project. 

2) Plaatsing van de installatie: transport, arbeidskosten en materialen.  

3) Plaatsing van de benodigde apparatuur en aansluitingen, zoals veldkasten, schakelaars, 

displays en aansluiting op het net. 

6.1.2. Lopende kosten 
De lopende kosten voor de werking van de installatie zijn de volgende:  

1) Verzekeringen 

De installatie zal worden verzekerd tegen schade door calamiteiten als storm, hagel en 

brand. Daarnaast wordt een WA verzekering afgesloten. 

2) Onderhoudskosten 

Er zal een onderhoudscontract worden getekend met de installateur.  

3) Meet- en transportkosten 
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Stedin en Joulez Meetbedrijf brengen kosten in rekening voor de bemetering en het 

transport van de elektriciteit die wij leveren. 

4) Monitoringskosten 

5) Administratiekosten 

6.1.3. De kosten van de installatie 
De kostenraming is gebaseerd op de uiteindelijke kosten van project “de Kruisboog”. Beide projecten 

lijken zeer sterk op elkaar, en hebben een nagenoeg gelijk aantal panelen. Op het moment van 

schrijven van dit memorandum is nog geen voorlopige prijsopgave van de installateur bekend.  

Deze kostenraming is daarom conservatief, in de zin dat de werkelijke kosten waarschijnlijk wat lager 

uitvallen.  

De prijs van de installatie is geraamd op  € 91.900 exclusief BTW. Hierbij zijn inbegrepen: de panelen, 

de paneelsteunen, de bekabeling, de omvormers, de veldkasten en de hoofdschakelaar, de kabel 

naar de meterkast, de transportkosten van de materialen, de arbeidskosten van plaatsing en de 

aansluitingskosten die Stedin rekent. Kortom: alle kosten om de installatie werkzaam op te leveren.  

Daarnaast worden alle overige kosten die worden gemaakt in het voorbereidingstraject ter realisatie 

van dit project opgevoerd als projectkosten. Hieronder vallen de kosten van het dakbelastings-

rapport, de notariskosten voor de akte van Recht van Opstal, en de kosten van  ledenwerving voor dit 

project.  Het totaal van deze kosten is geraamd op € 1.445,-  

 

6.2. Bekostiging van de installatie 
De bekostiging van de installatie vindt op de volgende manier plaats.  

1) Leden participeren in de installatie.  

De bijdrage van een participatie ter grootte van een “paneel” is € 290.- . In deze bijdrage zijn de 

volgende kosten verdisconteerd:  

a. Plaatsing van de installatie. 

b. Een bijdrage aan de projectreserve.  

De leden van de coöperatie kopen gezamenlijk de installatie. Er zijn 366 participaties voor de prijs 

van € 290.- . De opbrengst hiervan is 366 * € 290 = € 106.140.-.  

6.3. Opbrengsten en voordelen uit de installatie 
De opbrengsten en voordelen van dit project vallen uiteen in: 

a)  Opbrengst uit de verkoop van elektriciteit, en  

b)  het ledenvoordeel in de vorm van belastingkorting op de opgewekte elektriciteit.  

6.3.1. Opbrengst uit de verkoop van elektriciteit 
De opbrengst van de installatie uit verkoop van elektriciteit wordt bepaald door het aantal 

opgewekte kWh per jaar van de installatie, en de prijs die per kWh aan de Coöperatie betaald wordt 

voor de geleverde energie.  

De verwachte jaaropbrengst van de installatie is 90.585 kWh in het eerste projectjaar. De Coöperatie 

verkoopt deze energie aan het energiebedrijf voor een prijs van (waarschijnlijk) € 0,0367 per kWh. De 

geraamde financiële opbrengst is dus € 3.319.94 in het eerste projectjaar. De verwachte 
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rendementsafname van de panelen is 0,8 % per jaar, omdat de panelen langzaam verouderen. De 

inkomsten zullen dus geleidelijk dalen.  Het geraamde gemiddelde is € 3138.- per jaar.  

De cijfers in het financieel overzicht (annex 1) verschillen hiervan omdat in dat overzicht per 

kalenderjaar wordt gerekend.  

6.3.2. Ledenvoordeel uit de installatie.  
Het financiële voordeel voor de investerende leden wordt behaald via de Regeling Verlaagd Tarief, 

ook wel Postcoderoos regeling genoemd. De inhoud van deze regeling en de daarbij geldende 

procedures wordt bekend verondersteld bij de leden. Op de website www.opgewekthouten.nl wordt 

deze regeling gedetailleerd beschreven.  

Met een verwachte productie van 243 kWh per paneel en het huidige belastingvoordeel van € 

0.12654 per kWh bedraagt de totale korting € 30,75 per paneel in het eerste jaar. Vanwege de 

geleidelijke daling van het rendement van de panelen met 0,8 % per jaar zal de opbrengst over de 

looptijd van de installatie gemiddeld 220 kWh per paneel bedragen. Dit levert een belastingvoordeel 

van € 418,26 per paneel op over de looptijd van 15 jaar.  

Het betreft hier ramingen die zijn gebaseerd op de heden bekende gegevens omtrent 

belastingvoordelen en schattingen gebaseerd op meteorologische statistieken en 

rendementsafname van panelen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Belasting- en 

verkooptarieven kunnen veranderen, en andere onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden 

dat het financiële ledenvoordeel hoger, ofwel lager uitvalt dan wat in deze raming staat vermeld.  

6.4. Lopende kosten van het project 
De vaste kosten van het project bestaan uit jaarlijkse kosten voor verzekering, onderhoud, 

monitoring, dakhuur, administratie en aansluiting/bemetering. Een extra schoonmaakbeurt is 

begroot n.a.v. de grote hoeveelheid vogelpoep op de panelen van de Kruisboog. Daarnaast zijn er de 

beheerskosten van de Coöperatie. De vaste projectkosten zijn als volgt begroot voor het eerste 

projectjaar:  

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering €  150,00 

Verzekering installatie   €  211,00 

Stedin      €  514,61  

Solar Secure Onderhoudscontract €  906,00 

Monitoring Portal huur   €    52,00 

Extra schoonmaakbeurt panelen €  600,00 

Totaal     €2.433,61 

Er is dus een batig saldo van € 825.97 in het eerste projectjaar als inkomsten voor de Coöperatie. Dit 

saldo zal in de loop der jaren afnemen vanwege de jaarlijks verwachte afname van de opbrengst van 

de panelen.  Het gemiddelde batig saldo is € 456,63.  

6.5. Beheerskosten van de Coöperatie 
Het batig saldo van de projecten van de Coöperatie valt ten deel aan de Coöperatie. Deze inkomsten 

worden gebruikt om de kosten te dekken die de Coöperatie maakt om haar doelstellingen te 

bereiken, zoals vergaderkosten, kosten van contracten, ledenwerving, onderhoud website en 

administratie, en ontwikkeling van nieuwe projecten. De leden van de Coöperatie hebben middels de 

ALV invloed op de activiteiten en begroting van de Coöperatie.  

Het batig saldo bestaat uit 1) het verschil tussen de projectopbrengsten en de projectkosten en 2) 

het jaarlijks batig saldo. Het verschil tussen projectopbrengsten en projectkosten is € 12.705,-  

http://www.opgewekthouten.nl/
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Project de Molenwiek draagt dus bij aan het functioneren en verder doen uitgroeien van de 

Coöperatie. Naarmate het aantal leden en projecten van de Coöperatie groeit, zullen echter ook de 

kosten van de Coöperatie en de jaarlijkse projectkosten van de Molenwiek stijgen, omdat 

professionalisering nodig zal zijn. Bij een groeiend aantal projecten wordt het steeds moeilijker om 

voldoende vrijwilligers te vinden die de taken uitvoeren, en worden goede en betrouwbare 

dienstverlening, administratie en controle steeds belangrijker. Waarschijnlijk zullen 

administratietaken aan derden moeten worden uitbesteed als het aantal projecten groeit.  

De inkomsten uit het project De Molenwiek zijn (tezamen met die van project de Kruisboog) nog 

steeds onvoldoende om de jaarlijkse kosten van de coöperatie blijvend te dekken. De Coöperatie zal 

meerdere projecten (en andere inkomsten) nodig hebben om haar lopende kosten te kunnen 

dekken.  

6.6. Meerjarenbegroting / Liquiditeitsbegroting 
In Annex 1 van dit informatiememorandum is de meerjarenbegroting opgenomen over de looptijd 

van het project. Deze begroting is gebaseerd op de volgende aannames:  

1. De kosten stijgen met 1% per jaar. Dit is een enigszins optimistische aanname, die in balans 

wordt gehouden door de volgende aanname: 

2. De verkoopprijs van energie stijgt niet mee met de inflatie, maar blijft constant. Dit is een 

pessimistische aanname.   

3. De productie van een nieuw paneel is geraamd op 0,9 x de Wp rating van het paneel. Dit is 

een gangbare en enigszins conservatieve aanname.  

4. De rendementsafname van de installatie is 0,8% per jaar. Dit is een conservatieve aanname 

die overeenkomt met de fabrieksgarantie. Waarschijnlijk zal de rendementsafname lager 

uitvallen.  

5. De restwaarde of verkoopwaarde van de installatie na 15 jaar is nihil. Dit is een zeer 

conservatieve aanname, maar die is noodzakelijk omdat wij geen restwaarde kunnen 

garanderen. Wellicht zullen er ook kosten ter ontmanteling van de installatie moeten worden 

gemaakt.  

6. De verzekeringskosten zijn aannames op basis van verzekeringskosten van project “De 

Kruisboog”.  

7. Risico’s en risicomanagement 
Het Bestuur onderscheidt de volgende financiële risico’s bij dit project.  

7.1 Geen goedkeuring door de belastingdienst. 

Het bestuur heeft uitvoerig contact gehad met de Belastingdienst, en alles er op wijst dat dit project 

door de Belastingdienst zal worden goedgekeurd voor de Regeling Verlaagd Tarief. De 

belastingdienst kan de RVT echter pas van toepassing verklaren op de installatie op het moment dat 

er een EAN aansluitingsnummer bekend is. Deze wordt pas gegeven als de aansluiting is geplaatst.  

De belastingkorting is dus pas zeker gesteld op het moment dat de Belastingdienst het project 

daadwerkelijk heeft goedgekeurd. Het bestuur acht de kans te verwaarlozen dat er uiteindelijk geen 

goedkeuring wordt verleend door de Belastingdienst, maar de gevolgen daarvan zullen zeer groot 

zijn. Zonder deze goedkeuring komen de leden niet in aanmerking voor de genoemde regeling, en zal 

de belastingkorting niet worden toegepast. Hiermee komt het financiële voordeel voor de leden te 

vervallen, en kan de Coöperatie het project niet door laten gaan.  

Risico-mitigatie: Het bestuur heeft daarom besloten om als eerste stap de aansluiting te laten 

plaatsen, zodat de belastingdienst goedkeuring kan verlenen aan de toepassing van de RVT. De 
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Coöperatie zal in eerste instantie de kosten daarvan dragen. Pas als deze goedkeuring er is, zal een 

verplichting voor de daadwerkelijke plaatsing van de installatie worden aangegaan. In het geval de 

belastingdienst geen goedkeuring geeft zal zij dit motiveren, en zal dit worden meegenomen in een 

hernieuwde aanvraagprocedure.  

7.2 Wanbetaling van leden. 

Een lid dat schriftelijk, door middel van het invullen en ondertekenen van de Ledenovereenkomst 

verklaring heeft verklaard deel te nemen aan dit project heeft zich gebonden aan de betaling van het 

aantal participaties waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Als de betaling van de bijdrage 

vervolgens uitblijft, heeft de Coöperatie beperkte middelen om betaling af te dwingen. Het bestuur 

kan in zo’n situatie dit lid wel schorsen, en de panelen aan andere leden aanbieden.  

Als wanbetaling bij leden op grotere schaal voorkomt, kan de installateur niet worden betaald. Als 

leden er erg lang over doen om aan hun betalingsverplichting te voldoen, wordt de looptijd van het 

project korter dan 15 jaar. Immers, de 15 jaar looptijd gaan in op het moment van goedkeuring door 

de belastingdienst.  

Risico-mitigatie: De verplichting voor de uitvoering van het project, ook wel aanbesteding genoemd, 

zal pas worden aangegaan als alle leden die in het project investeren de Ledenverklaring hebben 

getekend, en als voldoende leden hun financiële bijdrage hebben betaald om de projectkosten voor 

minimaal 90% te dekken. De overige 10% zal dan worden gedekt omdat enkele leden bereid zijn tot 

voorfinanciering op het moment dat 90% van de ledenfinanciering is gerealiseerd, in het vertrouwen 

dat uiteindelijk alle panelen wel zullen worden gekocht. Op die manier kan de aanbesteding van de 

installatie worden bespoedigd.  

7.3 Afzegging door leden / kandidaat deelnemers 

Een flink aantal mensen heeft in de loop van het jaar 2017 en 2018 aangegeven voor een aantal 

panelen te willen meedoen in een volgend project. Op grond daarvan heeft het Bestuur 

geconcludeerd dat er voldoende belangstelling was om verder te werken aan de realisatie van dit 

project.  

Het is aan het Bestuur niet duidelijk of de mensen die zich als potentiële deelnemers hebben 

aangemeld, allemaal inderdaad een ledenovereenkomst zullen tekenen voor het aantal participaties 

waarvoor zij zich hebben aangemeld. Het is reëel om te verwachten dat een aantal mensen de 

belangstelling heeft verloren, maar hoeveel dat er zijn wordt pas duidelijk in een later stadium.  

Deze situatie kan eén tot enkele maanden vertraging opleveren, mede gezien wat er hierboven is 

gesteld over de dekking van 90% van de installatiekosten. Er zullen in dat geval namelijk nieuwe 

leden / deelnemers moeten worden geworven. Het Bestuur verwacht dat deze werving mogelijk is en 

succesvol zal zijn. Vertraging betekent echter dat de opbrengsten in het eerste jaar van het project 

kunnen tegenvallen. Dit risico wordt door de deelnemers aan dit project gedragen.  

7.4 Gebrekkig functioneren van de installatie 

Elke installatie is mensenwerk, en er kunnen fouten worden gemaakt bij de installatie. Ook kunnen 

onderdelen van de installatie ondeugdelijk functioneren, defect raken, of een kortere levensduur 

hebben dan geraamd. Als gevolg hiervan is er een risico dat de installatie minder elektriciteit opwekt 

dan was voorzien, waardoor zowel de opbrengst voor de Coöperatie als het voordeel voor de leden 

kunnen tegenvallen.  

Risicomitigatie gebeurt door middel van het afsluiten van een onderhoudscontract met de 

installateur NewSolar.  
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7.5 Daling van de belasting op elektriciteit. 

Als de belasting op elektriciteit daalt, zal daarmee ook het ledenvoordeel verminderen. Bij een grote 

daling kan het ledenvoordeel in financiële zin zelfs nihil worden.  

Risico-mitigatie: De kans op zo’n daling is gering. Het bestuur kan hier geen invloed op uitoefenen. 

Dit risico wordt door de leden individueel gedragen.  

7.6 Daling van de verkoopprijs van elektriciteit.  

Onder daling van de verkoopprijs van elektriciteit verstaan wij niet alleen een absolute prijsdaling, 

maar ook een relatieve prijsdaling. Van relatieve prijsdaling is sprake als de inflatie niet wordt 

gecompenseerd door een evenredige stijging van de prijs van de elektriciteit die wij leveren. In dat 

geval worden de lopende kosten steeds duurder, maar stijgen de opbrengsten niet navenant mee.  

Bij een daling van de verkoopprijs van elektriciteit vallen de inkomsten voor de Coöperatie tegen. Bij 

een kleine daling zal dit alleen ten koste gaan van de dekking van de lopende kosten van de 

Coöperatie zelf. In dat geval zal het bestuur creatief moeten omgaan met de kosten die moeten 

worden gemaakt om de coöperatie draaiend te houden, door middel van bijvoorbeeld het aanvragen 

van subsidies en bijdragen van derde partijen aan deze kosten.  

In het geval van een grotere prijsdaling van de elektriciteit bestaat het risico dat de inkomsten uit de 

verkoop van elektriciteit onvoldoende worden om de lopende kosten van de installatie (aansluiting, 

verzekering, onderhoud) te dekken.  

Het is moeilijk om de grootte van dit risico in te schatten. De energiemarkt verandert snel. Enerzijds 

loopt het aardgasverbruik terug, en zullen er tendensen zijn om meer elektriciteit te verbruiken voor 

verwarming, koken en vervoer. Daarmee kan de prijs stijgen. Anderzijds zijn er steeds meer 

zonnepanelen in gebruik, die alleen overdag produceren. Het is daarom ook niet onmogelijk dat de 

prijs van elektriciteit die overdag wordt geproduceerd gaat dalen. Dit hangt ook af van de 

ontwikkeling van mogelijkheden van opslag van elektriciteit.  

Risicomitigatie: Het Bestuur kan geen invloed uitoefenen op de algemene stijgingen en dalingen van 

inflatie en energieprijzen.  

Bij een kleine daling van de verkoopprijs van elektriciteit zal de begroting van de Coöperatie moeten 

worden aangepast.  

Bij grotere dalingen van de verkoopprijs, die tot gevolg hebben dat de lopende kosten van het 

project niet meer kunnen worden gedekt, zien wij twee opties. De eerste bestaat uit onderzoeken 

van de prijzen die andere afnemers van energie ons bieden, en indien mogelijk over te stappen naar 

een afnemer die bereid is een hogere prijs te betalen. De tweede optie is het instellen van een 

jaarlijkse contributie voor de leden van de coöperatie, in plaats van een eenmalige startcontributie 

zoals deze nu geldt. Hiermee neemt het geldelijk profijt van deelname aan dit project af. Het zal 

uiteindelijk de ALV zijn die hierover zal beslissen, mocht dit ooit aan de orde komen.  

7.7 Hagel en andere calamiteiten.  

Bij zeer zware storm, hagel of andere calamiteiten (bijvoorbeeld brand in de sporthal) kan de 

installatie beschadigd of onklaar raken. De installatie kan dan tijdelijk of permanent buiten werking 

komen.  

Risico-mitigatie: De installatie zal worden verzekerd tegen storm, hagel, brand en andere 

calamiteiten.  
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Mocht zich een calamiteit voordoen, dan is het mogelijk dat de opbrengst uit de installatie over een 

bepaald jaar tegenvalt, en daarmee zowel het ledenvoordeel als de dekking van de lopende kosten in 

dat jaar. Bij een zware calamiteit die de installatie permanent buiten werking stelt zullen de leden 

een geldelijke vergoeding krijgen die evenredig is met het uitgekeerde bedrag door de verzekering en 

de deelname van het lid aan het project. Het is mogelijk dat deze vergoeding lager ligt dan de 

dagwaarde van de panelen.  

7.8 Schade veroorzaakt door de installatie 

Met deze vorm van schade wordt bedoeld dat de installatie zelf ook schade kan veroorzaken. In 

theorie kunnen panelen tijdens een zware storm van het dak waaien en op auto’s vallen. Ook is het 

mogelijk dat er brand uitbreekt door oververhitting van defecte panelen of kortsluiting, die schade 

aanricht aan de sporthal. De Coöperatie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.  

Risicomitigatie: De installatie zal worden verzekerd middels een BA verzekering. 

7.9 Minder financieel voordeel dan andere projecten.  

De prijzen van zonnepanelen dalen nog altijd elk jaar. Regelgeving en regelingen kunnen in de loop 

der tijd veranderen, en op dat moment een gunstiger uitwerking hebben op financiële voordelen die 

er op dat moment voor leden behaald kunnen worden. Het tegendeel kan overigens ook het geval 

zijn.  

Dit betekent dat er in de toekomst door de Coöperatie, of door andere partijen, projecten zouden 

kunnen worden georganiseerd die in financiële zin voordeliger zijn dat dit project. Hoewel dit strikt 

genomen niet een risico is van dit project, wil het bestuur dit hier hebben genoemd. Het bestuur kan 

de toekomst niet voorspellen, en aanvaardt hiervoor geen derhalve aansprakelijkheid.  

7.10 Verhuizing van individuele leden 

Bij verhuizing van een lid buiten het postcodegebied waar de Regeling Verlaagd Tarief van toepassing 

is vervalt het recht van dat lid op de belastingkorting over de elektriciteit die door de installatie 

wordt opgewekt. In dat geval kan het lid zijn/haar panelen het best verkopen.  

Het bestuur zal de verkoop van panelen in dat geval faciliteren, door het bijhouden van een pool van 

leden en aspirant-leden die voor meer panelen in aanmerking willen komen, en het bijhouden van de 

dagwaarde van de panelen. Het bestuur verwacht dat in de loop der jaren de vraag naar elektriciteit 

en panelen eerder zal toenemen dan zal afnemen, vanwege de afkoppeling van aardgas en de 

toename van elektrisch rijden. De verkoop van de panelen blijft echter een verantwoordelijkheid 

voor het lid zelf. Het (geringe) risico dat het lid er niet in slaagt de panelen te verkopen blijft liggen bij 

het lid.  
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Annex 1 Meerjarenbegroting van project De Molenwiek 
Zie ook de toelichtingen in paragraaf 6.4 t/m 6.6 

In deze begroting is niet opgenomen dat de coöperatie beheerskosten heeft.  

 

 

 

Meerjarenbegroting Molenwiek
Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kalender jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Opbrengst t.b.v. de cooperatie

Energie productie kWh 52.947          90.161         89.440           88.725       88.015       87.311       86.612       85.919       85.232       84.550       83.874       83.203       82.537       81.877       81.222       33.478         

Verkoopprijs / kWh € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367 € 0,0367

Verkoop van energie € 1.940,51 € 3.304,42 € 3.277,98 € 3.251,76 € 3.225,74 € 3.199,94 € 3.174,34 € 3.148,94 € 3.123,75 € 3.098,76 € 3.073,97 € 3.049,38 € 3.024,98 € 3.000,78 € 2.976,78 € 1.226,96

Bijdrage in de kosten vanuit de verkoop € 12.705,00

Jaarlijkse kosten installatie € -1.622,41 € -2.457,95 € -2.482,53 € -2.507,35 € -2.532,42 € -2.557,75 € -2.583,33 € -2.609,16 € -2.635,25 € -2.661,60 € -2.688,22 € -2.715,10 € -2.742,25 € -2.769,68 € -2.797,37 € -941,78

Resultaat project / jaar € 13.023,10 € 846,47 € 795,46 € 744,41 € 693,32 € 642,19 € 591,01 € 539,78 € 488,50 € 437,16 € 385,75 € 334,28 € 282,73 € 231,11 € 179,41 € 285,17

Cumulatief resultaat € 13.023,10 € 13.869,57 € 14.665,02 € 15.409,43 € 16.102,75 € 16.744,94 € 17.335,95 € 17.875,73 € 18.364,23 € 18.801,39 € 19.187,14 € 19.521,42 € 19.804,15 € 20.035,26 € 20.214,67 € 20.499,84


