Veel gestelde vragen (FAQ)
Wat is de Postcoderoosregeling?
In de wandeling wordt de “Regeling verlaagd tarief” de Postcoderoosregeling genoemd. Met deze
regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame energie stimuleren. Dankzij deze
regeling ontvangen deelnemers van een opwekproject van Middelstroom een
energiebelastingskorting op hun rekening. Meer informatie over de “Regeling verlaagd tarief” vindt u
op www.belastingdienst.nl.
Koop ik een zonnepaneel of een energiedeel?
Het beoogde eerste project van Middelstroom zal uit een combinatie van zonnepanelen en kleine
windmolens bestaan. De daarmee opgewekte energie is onderverdeeld in energiedelen van naar
verwachting 250kWh per jaar. Wanneer u bijvoorbeeld vier energiedelen koopt, dan betekent het
dat u 1000 kWh energie aankoopt. In dit voorbeeld heeft u dus recht op een energiebelastingskorting
voor 1000kWh. .
Wat kost een energiedeel?
Dat is afhankelijk van het project, waar u een energiedeel van koopt. De ledenvergadering van de
coöperatie stelt die prijs vast. Bijvoorbeeld, als de ALV kiest voor deels financiering met “vreemd”
geld dan kan de prijs van het energiedeel fors lager uitvallen dan wanneer de leden zelf het project
financieren. ingeval van financiering zal er jaarlijks een vergoeding moeten worden betaald voor
rente en aflossing.
Moet ik overstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam?
Middelstroom is aangesloten bij ons eigen coöperatief energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam
(NLD). Als lid van Middelstroom kunt u ervoor kiezen over te stappen en stroom en gas af te nemen
bij NLD. De energiebelastingskorting wordt dan automatisch verrekend met uw energierekening.
Bovendien ontvangt Middelstroom dan jaarlijks per afnemer, die zowel stroom als gas afneemt bij
NLD, maximaal €75. U kunt er ook voor kiezen bij uw eigen energieleverancier te blijven.
Wat is het voordeel per maand, als ik mee doe met Middelstroom?
1. U maakt gebruik van 100% duurzaam, lokaal opgewekte energie
2. U ontvangt op door u verbruikte elektriciteit € 0,12 per kWh energiebelasting terug. (bedrag
afhankelijk van landelijke besluiten)
3. Als u klant wordt van de NLD heeft u als lid van coöperatie daar voordeel van omdat per
klant, die lid is van Middelstroom, maximaal €75, = per jaar wordt uitgekeerd aan
Middelstroom. De besteding van dat geld gebeurt in overleg met de leden.

Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik nog deelnemen aan een Middelstroomproject?
Of u nog kunt deelnemen, hangt af van uw verbruik. Uw jaarlijks verbruik bedraagt bijvoorbeeld 3000
kWh per jaar en u wekt met uw zonnepanelen op uw eigen dak 1000kWh per jaar op. Dan hebt u nog
2000kWh verbruik per jaar over. Dat is ook het deel waarvoor u nog kunt deelnemen in het project.
Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?
De zonne-energie of windenergie die in een project wordt opgewekt verkoopt Middelstroom aan het
energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Van deze inkomsten wordt het onderhoud en het beheer
van de installaties betaald. De prijs die het energiebedrijf voor de opgewekte stroom betaalt is
afhankelijk van de marktprijs van stroom. Wanneer de energieprijs verandert zal dit direct invloed
hebben op de prijs die Middelstroom ontvangt.
Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?
Door de Postcoderoosregeling ontvangt u korting op uw energienota. De hoogte van de korting is
afhankelijk van de energiebelasting op elektriciteit. Voor 2017 is dit tarief vastgesteld op €0,12 per
kWh (incl. btw). Als dit tarief daalt of stijgt dan is dat van invloed op uw korting. Daarnaast is de
korting afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de installaties. Maar dàt u
korting krijgt is voor 15 jaar gegarandeerd door de regering en vastgelegd in de wet.
Wat als de zon niet schijnt?
In de zomer loopt de teller ook bij geheel bewolkte lucht nog. Niemand kan voorspellen hoeveel de
zon precies zal schijnen, maar we gaan er bij onze projecten van uit dat het aantal zonuren de
komende 15 jaar gelijk blijft. Wanneer de stroomprijs daalt of de zon minder schijnt ontvangt
Middelstroom minder inkomsten. In het allerergste geval is de opbrengst dan te laag om de kosten
van onderhoud en beheer te betalen. In dat geval kunnen we in overleg met de leden besluiten
contributie te verhogen om deze kosten te dekken.
Wat gebeurt er met mijn energiedelen wanneer ik wil verhuizen of kom te overlijden
Verhuist u naar een adres binnen de postcoderoos? Dan kunt u uw energiedelen gewoon
meenemen. Verhuist u naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u uw energiedelen niet
meenemen. U kunt ze verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of overdragen aan een
andere geïnteresseerde binnen het postcodegebied. In het uiterste geval kan Middelstroom de
energiedelen overnemen tegen de dan geldende waarde van die energiedelen.
Als u onverhoopt komt te overlijden dan gaan de energiedelen over op de erfgenamen. Voor hen
geldt dan dezelfde regeling als beschreven bij verhuizing.

Kan ik als ondernemer ook deelnemen in het project?
Een ondernemer kan deelnemen, maar enkel met een kleinverbruikersaansluiting. Net als
particulieren heeft een ondernemer per aansluiting enkel voordeel van de eerste 10.000 kWh
aan energiedelen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder deze voorwaarden meedoen.
Daarnaast mag een ondernemer nooit meer dan 20% van de energiedelen van het hele project
afnemen.

Wat gebeurt er als de installatie(s) beschadigd raakt/raken?
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door technische
mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. De coöperatie sluit
verzekeringen af, die aangesproken kunnen worden wanneer er schade ontstaat.
Wat gebeurt er bij diefstal van (delen van) de installatie?
De installaties worden geplaatst op terrein van een privéeigenaar. Wanneer iemand diefstal pleegt
van (deel van) de installatie kan er aanspraak gemaakt worden op de verzekering die Middelstroom
hiervoor afsluit.

