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Aan de mogelijke deelnemers in een Postcoderoos project
Op 13 december vond er een informatiebijeenkomst plaats in de Zwerfkei over een op te richten
energiecoöperatie in Gees met als (eerste) doel te komen tot een Postcoderoos project. Als
werkgroep waren we heel tevreden over de opkomst, de reacties en zeker ook over het aantal
mensen dat aangegeven heeft serieuze belangstelling te hebben om mee te gaan doen. Op deze
vergadering is toegezegd u over het vervolg, middels een nieuwsbrief, nader te informeren.
We gaan in deze nieuwsbrief nog even kort in op wat een Postcoderoos, ook wel regeling ‘verlaagd
tarief’ genoemd, inhoudt en we vergelijken deze met de andere regelingen om vervolgens aan te
geven welke stappen wij nu aan het nemen zijn.
Postcoderoos
Om de transitie van fossiele naar duurzame energie te stimuleren heeft de overheid drie
mogelijkheden gecreëerd:
-

-

Salderen: Zelf d.m.v. zonnepanelen stroom opwekken en de opbrengst ‘wegstrepen’
tegen je eigen gebruik; duur van de regeling tot 2023. Na een mogelijke versobering zal
het rendement dalen van de gepleegde investering.
SDE regeling: Voor grootverbruikers, een bijdrage in de exploitatie.
Postcoderoos: Voor hen die geen zonnepanelen op het dak (of in de tuin) kunnen of willen
plaatsen en die toch op deze manier energie willen opwekken, is er een regeling bedacht
waarbij een kwijtschelding van de energiebelasting (nu 12,6 cent) kan worden verkregen
door lid te worden van een energiecoöperatie die panelen op het dak van iemand anders
plaatst.

Waar staan we nu?
Mede op basis van de belangstelling op de informatieavond hebben we definitief besloten tot het
oprichten van een energiecoöperatie. Dit heeft toch nogal wat voeten in de aarde, vooral omdat
we zoveel mogelijk risico’s willen vermijden voor de leden van de coöperatie.
Van ons als werkgroep wordt gevraagd:
-

Goede statuten waarin duidelijk de rechten en plichten van de deelnemers en de
bestuursleden worden vastgelegd.

-

-

-

Een opstalovereenkomst met de dakeigenaar waarin de rechten en plichten worden
geregeld van beide partijen, waarin tevens de vergoeding voor de dakeigenaar wordt
vastgesteld.
Een deelnemersovereenkomst waarin bijvoorbeeld ook wordt geregeld hoe te handelen
bij verhuizing en overlijden.
Een huishoudelijk reglement waarin een aantal praktische zaken wordt geregeld.
Een brochure waarin precies wordt aangegeven wat de Postcoderoos voor iedereen
inhoudt.
Dit is een vereiste van de AFM (Autoriteit Financiële Mededinging).
Regelen van de aansluiting op het stroomnet.
Afsluiten van verzekeringen.
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Melden bij de Belastingdienst.

Kortom een heel aantal (meer) juridische zaken. Deze zijn we nu aan het regelen. Zodra alle
concepten klaar zijn zullen we u weer uitnodigen voor een bijeenkomst. Dan hopen we ook met
eenieder te hebben gesproken die gevraagd heeft om een persoonlijke toelichting. Mocht dit nog
niet hebben plaats gehad, neem dan vooral met een van de werkgroepleden contact op.
Financiën
Natuurlijk voor velen niet het minst belangrijke aspect. Zoals meestal zijn er tot nu toe meevallers
en tegenvallers. De prijs voor de aparte aansluiting op het stroomnet en ook de kosten voor de
(verplichte) brochure vallen tegen. Daar staat tegenover dat we een aardige startsubsidie
toegewezen hebben gekregen. En dat we volgens Ecoop, het adviesbureau dat ons ondersteunt,
van een duidelijk lagere Wp (Watt piek) prijs mogen uitgaan. Dat betekent een hoger rendement,
door ons nu ingeschat op rond de 5%.
Vervolg
Wij hopen begin maart de juridische teksten in concept gereed te hebben. Formeel is het dan zo
dat alleen de leden wel of niet kunnen instemmen met de teksten. Maar er zijn nog geen leden.
Dit betekent concreet dat we als werkgroep in ieder geval met de statuten en opstalovereenkomst
naar de notaris zullen gaan (en de dakeigenaar). Op het moment dat u zich heeft opgegeven als
lid, door het verkrijgen van certificaten, kunt u mee beslissen over het huishoudelijk reglement en
de deelnemersovereenkomst. Juridisch kunnen later altijd veranderingen in de Statuten en de
Opstalovereenkomst worden aangebracht. Immers de ledenvergadering beslist over ‘alles’.
We houden u op de hoogte van het vervolg.
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