5613ZON:
Postcoderoos, wat is dat?

Marnix Vlot
Info link: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/regeling-in-het-kort
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Introductie 040energie
040energie is een 100% non profit vereniging
Vrijwilligers, “door burgers, voor burgers”
Doel: betaalbare, duurzame energie door lokale energieopwekking en
energiebesparing

Opgericht eind 2013 (meer dan 3 jaar geleden)
400+ leden
225+ zonnepanelen installaties op huizen
Meer dan zonnepanelen:
warmtepompen, energieloket, thema-avonden
Bezig PCR projecten van de grond te krijgen

Samenwerking met de gemeente
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Zonnepanelen: waarom
Duurzame investering:
Leveren 15x meer energie op dan gebruikt voor de fabricage.
Energieopwekking zonder de eindige voorraden grondstoffen op te
gebruiken.
Betaalbaar:
Tussen 7 en 9 jaar terugverdientijd door besparing op uw
energierekening.
Over langere termijn bezien een rendement in de orde van 10%

Lokaal te realiseren:
Op een dak of terrein in de buurt.
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Inhoud
Wat is 040nergie, waarom zonnepanelen
Postcoderoos achtergrond & wat houdt het in
Praktische ervaring
Typisch plaatje voor deelnemers
Postcoderups voor 5613
Een coöperatie: hoe dan?
Deelnemers voor een PCR-project vinden
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De PCR regeling
(regeling verlaagd tarief)
Om iedereen gebruik te kunnen laten maken van zonnepanelen is het
sinds 2014 mogelijk dat particulieren verenigd in een coöperatie samen
zonnepanelen leggen in de buurt en het zelfde voordeel genieten alsof de
panelen op hun eigen dak liggen (salderen van de energiebelasting).
Regeling is verbeterd in 2016 (was te karig en lastig in de uitvoering)
Nog steeds zijn niet alle BTW issues helemaal opgelost
Na zeer trage start begint het te lopen
“in de buurt” was eerst een “postcoderoos” maar dit is nu een
“postcoderups”:
Je moet een centrale 4-cijferige postcode aanwijzen. De panelen moeten in
dezelfde of een aangrenzende postcode liggen. Idem dito voor de deelnemer.
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De praktijk
Het “is bekend” hoe je de technische uitvoering moet doen,
een coöperatie moet stichten, administratie moet voeren etc.:
Wel vrij veel en ingewikkeld werk; dit kan “ontzorgd” worden

De eerste stap is de beschikbaarheid van een dak/terrein:
Het moet vrijwel gratis ter beschikking staan voor 15 jaar

Het is belangrijk het proces om uiteindelijk deelnemers te
vinden goed aan te pakken
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Plaatje voor de deelnemer:
Investeren: b.v. in 10 panelen à € 300 = € 3000

(zelf bepalen hoe veel panelen)

Deelnemer wordt lid van de coöperatie
Panelen leveren 2400 kWh/jaar

Deelnemer krijgt 15 jaar 2400kWh/jaar gratis stroom: € 450 /jaar, totaal € 6750
IRR = 12%,
terugverdientijd = 7 jaar

LET OP:
Bij verhuizing buiten de PC-roos moet de deelneming verkocht worden
(coöperatie zoekt een andere eigenaar: dit gaat vrij goed in de praktijk)
Energie moet “bij hoge voorkeur” bij een gemeenschappelijke
energiemaatschappij worden afgenomen:
ander is het administratief te ingewikkeld, niet alle energiemaatschappijen werken mee aan korting
en de energieprijsdeal voor geleverde stroom is niet zo goed te maken.

Afgezien van de energiemaatschappij-keus is dit in gelijk aan panelen op eigen dak
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Het dak: de
5613-rups
5611, 5612,
5613, 5614,
5615, 5616,
5621, 5622,
5623, 5625,
5631, 5632,
5641, 5642,
5643, 5644,
5645, 5646,
5661, 5662,
5674

Dichterbij is wel
leuker!
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Van lead naar project
Goede entree bij dak-eigenaar is essentieel
Er moeten een aantal technische details bekeken worden:
# panelen, oriëntatie en evt. schaduw
Dakconstructie (gewicht panelen) en staat onderhoud
Risico’s lekkage, belemmering andere activiteiten op dak
Kosten elektriciteitsaansluiting, traject leiding

Dak moet beschikbaar zijn voor (minstens) 15 jaar voor
geringe vergoeding of andere tegemoetkoming

Uiteindelijk:
opstal-overeenkomst voor ter beschikking stellen dak
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Coöperatie & project
Concept 040energie: 1 PCR-coöperatie voor Eindhoven
1x goede deal met een energiemaatschappij
1x Coöperatie-organisatie: is uitvoerend & administratief vehikel
Elk project (locatie) kan zijn eigen identiteit krijgen c.q. houden!
Leden horen altijd bij een project

1 traject voor projectrealisatie (betere deals, learning curve)
1x administratie (of deal voor uitbesteding)
Wel: afspraken over hoe projecten elkaar dekken
Goede risico-dekking zo ie zo nodig (verzekeringen, evt. risico in nieuw project)
Verzekeren wordt goedkoper
Al dan niet 1 gemeenschappelijk rendement (delen kosten/baten)

Op dit moment onder discussie in bestuur 040energie
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Deelnemers zoeken:
Een typisch (kleiner) PCR project is 200 panelen:
Er zijn zo’n 20 deelnemers nodig (gem. 10 panelen per deelnemer)
Dat kan 2000 huishoudens vergen om die “te vinden”
Actieve “buur tot buur” marketing kan erg helpen!

De stap om mensen een aanzienlijk bedrag te laten
investeren:
Dit vergt een zorgvuldige benadering, er moet vertrouwen zijn.
Professionele aanpak, goede documentatie, risico’s benoemd en
beperkt, aanpak verduidelijkt, degelijk werk.
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DANK VOOR UW AANDACHT
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Werkelijke geldstromen:
1e van 2 hoofdmodellen
belastingdienst

dakeigenaar

BTW
over inleg
installatie

coöperatie

aansluiting

Enexis

Verhuizing leden
kickback

installateur

energie ledenverklaring

Afdracht marketing
Verzekering
Administratie
Boekhouding
Onderhoud
Bewaking
Verwijdering

energiemaatschappij
Eenmalig
Periodiek
Primair
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Werkelijke geldstromen:
2e van 2 hoofdmodellen
belastingdienst
BTW over
energielevering

dakeigenaar

VSB
installatie

coöperatie

aansluiting

Enexis

Verhuizing leden
kickback,
levering
energie

installateur

energie ledenverklaring

Afdracht marketing
Verzekering
Administratie
Boekhouding
Onderhoud
Bewaking
Verwijdering

energiemaatschappij
Eenmalig
Periodiek
Primair
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