• Er is een regeling in het leven geroepen voor collectieve
energieprojecten (‘postcoderoosregeling’)

• Wat is er nodig
• Een energiecoöperatie
• Een dak/stuk grond met welwillende eigenaar
• Enthousiaste deelnemers (worden lid coöperatie)
• Energiebedrijf
Hoe werkt dat?
Wie kan meedoen?

• Particulieren in de ‘postcoderoos’
• Maar ook ondernemers, verenigingen, stichtingen, …
• Voor maximaal eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh
• Gemiddeld verbruik huishouden: 3300 kWh
• Ondernemers maximaal 20% van totale project

Omvang project

• Twee molens (EAZ Wind):
c.a. 60.000 kWh per jaar

• Zonnepanelen:
c.a. 30.000 kWh per jaar
Opdelen in stukje van 250 kWh:
360 energiedelen
(30-60 huishoudens)

Wat kost dat?
Investeringsbegroting
Twee molens:
Zonnepanelen:
Aanloopkosten:

€ 85.000,€ 15.000

€ 30.000,€ 15.000,-

Totaal

€ 30.000

€ 130.000,-

€ 85.000,00

Molens

Kosten installatie

Hoe betalen we dat?
Drie mogelijkheden:

• Inleg deelnemers (eigen vermogen)
• Energiefonds energiecoöperaties (aardbevingsgebied)
• Provinciaal energiefonds / bank / lokale investeerders

Aanloopkosten

Volledig eigen vermogen
Financieringsbegroting
Subsidie:

€

7.000,-

Inleg leden:

€ 123.000,-

Totaal

€ 130.000,-

€123.000,

Inleg
Subsidie
U betaalt:
c.a. € 340,- per energiedeel eenmalig (IRR 3%)

Goedkope lening
Financieringsbegroting
Subsidie:

€ 7.000,-

€

7.000,00

Fonds EC’s:

€ 33.000,- Inleg leden:

€ 90.000,-

€33.000,
€90.000,

Totaal

€ 130.000,-

U betaalt: Inleg leden Energiefonds EC's aardbevingsgebied
energiedeel eenmalig (IRR 6%)
Subsidie bijdragen c.a. € 5 per jaar per energiedeel

€ 250,- per

Lage instap deelnemers
Financieringsbegroting
Subsidie:

€ 7.000,-

Fonds EC’s:

€ 40.000,-

Provinciaal fonds:
Inleg leden:
Totaal

€ 47.000,€ 36.000,-

€ 7.000,00

€ 36.000,00

€ 47.000,00

€ 40.000,00

€ 130.000,-

U betaalt:
€ 99,- per energiedeel eenmalig (IRR
8%) c.a. € 18,50 per jaar per
energiedeel . IRR is een moeilijk woord voor
terugverdientijd, die ligt bij deze optie dus op 8 jaar.

Het bestuur vraagt mandaat om laatste optie uit te werken.

• Lage drempel, iedereen kan meedoen!
• Voordelig voor zowel de coöperatie als de deelnemers
• Rendement het hoogst
• Risico spreiden

