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Samen lokaal groene stroom opwekken, samen profiteren, met zonnepanelen op bedrijfsdaken

Eindelijk in productie: ons derde dak
Het heeft lang geduurd. Echt lang. Maar vanaf 1
december 2020 is het derde dak dan toch echt door
Enexis aangesloten. Nog even opfrissen: het betreft
het Dierenhotel A1 aan de Oude Stationsweg in
Holten. Op dit dak zijn door de coöperatie ruim 400
zonnepanelen geplaatst en verwachten we een
jaarproductie van ca. 108.000 Kwh te gaan
realiseren, goed voor ca. 35 huishoudens. In de
halve maand december, met somber weer, staat de
teller in elk geval op de 877kwh.
Het Dierenhotel profiteert overigens behalve van de vergoeding voor het beschikbaar stellen
van haar dak ook nog op een andere leuke manier: ze liet 36 panelen in één bouwstroom met
de 413 panelen van de coöperatie leggen om in haar eigen stroomverbruik te voorzien. Voor
deze panelen hoeft ze geen financiering aan te trekken, de helft van de dakvergoeding volstaat
om deze 36 panelen te laten plaatsen. De kosten van nog geen 65 cent per Wp verdient ze in 4
jaar terug. Daarna bespaart ze jaarlijks € 1.700 op haar stroomrekening!
Als dat geen win-win situatie is?

Online ALV

Ik wil overstappen!

Het is dan toch nog gelukt dit jaar. 3
december jl. heeft de Algemene
Ledenvergadering online via MS Teams
plaats gevonden. Naast het bestuur namen
32 leden namen deel aan de vergadering.
Het was gezien de omstandigheden een
korte ALV, waarin de benodigde punten zijn
behandeld. Alle leden kunnen binnenkort de
notulen in hun mailbox verwachten.

We hebben uiteraard een groep leden die
regelmatig overstapt. Dat is niet erg. Er zijn
echter wel een paar dingen waar je op moet
letten. Omdat hier toch wel wat vragen over
kwamen, hebben we hiervoor een speciale
pagina op de website gemaakt.
Vergeet hierbij niet om ons te melden per
wanneer je overstapt en naar welke
maatschappij!

De eerste leden hebben hun korting
Het heeft wat voeten in de aarde. Vanuit de
ledenadministratie zijn zgn. Ledenverklaringen
opgesteld en ingediend bij alle
energiemaatschappijen waar de leden van de
daken Voortman en Leverink klant zijn. En dat
zijn er nogal wat. Daarna is het afwachten, want
waar sommige energiemaatschappijen,
waaronder Greenchoice, Anode en SepaGreen
binnen enkele weken de teruggevraagde
energiebelasting al hadden gecrediteerd, moet
je bij de meeste maatschappijen wachten op je komende jaarafrekening en bij sommige
maatschappijen zelfs nog op een creditnota NA die jaarafrekening.
Zo kan het dus zijn dat het ene lid zijn voordeel al lang op zijn bankrekening heeft staan en het
andere lid, in het uiterste geval, moet wachten tot september 2021.

Hoe zat het ook weer met dat voordeel?
Een opfrisser. Doordat we als coöperatie lokaal stroom opwekken voor onze leden, kunnen we
de energiebelasting voor dat deel terugvragen. Voor het gemak rekenen we even met een
energiebelasting van 12 cent per kwh. Het is net iets minder maar dan hoeven we hier even niet
te rekenen met 3 cijfers achter de komma.
Zit je bij onze eigen energiemaatschappij OM | nieuwe energie, dan is je voordeel 5 cent. Of
zelfs 6 cent als je ook gas afneemt van OM. De overige 7 (resp. 6 cent) van die totale 12 cent is
dus voor de coöperatie.
Zit je bij een andere energiemaatschappij, dan is 3 voor jou en de overige 9 cent is voor de
coöperatie.

Waarom het overgrote deel voor de coöperatie?
Dat is omdat er ruim 3800 zonnepanelen zijn aangeschaft en geplaatst. Hier is een forse lening
voor afgesloten. Deze betalen wij in de komende 15 jaar af, deels vanuit de stroomopbrengst
van de daken, deels uit die jaarlijkse energiebelasting die terugkomt.

Hoe krijg je nu je korting?
Wij hebben de jaarproductie verdeeld over de leden van de daken. Hierbij is natuurlijk rekening
gehouden met dat het dak van Voortman een vol jaar en het dak van Leverink een half jaar
heeft geproduceerd. Deze verdeling is dus doorgegeven aan jullie energiemaatschappijen.
Zit je bij OM | nieuwe energie, dan keert OM de energiebelasting van de verdeling uit aan de
cooperatie. Hiervan kunnen wij de leden dus de 5 (of 6) cent uitbetalen. Als het goed is hebben
de meeste leden die bij OM klant zijn hun aandeel inmiddels ontvangen. Je hoeft zelf verder
niets te doen.
Zit je bij een andere maatschappij, dan gaat het iets anders. De energiemaatschappij betaalt
namelijk de volle 12 cent uit aan jou. Daarom lijkt het een mooi bedrag, wat je op je
bankrekening ziet verschijnen. Maar: wij komen daar natuurlijk nog wel het aandeel van 9 cent
van ophalen! Want ja, de zonnepanelen moeten nog wel worden afbetaald! Natuurlijk begrijpen
wij dat het dan misschien even tegenvalt. Het leek eerst zo leuk en toen moest je weer een
groot deel inleveren. Maar bedenk dan dat als jouw energiemaatschappij de 12 cent aan de
coöperatie had uitgekeerd en je dan je 3 cent zou hebben ontvangen, dat je dan blij geweest
zou zijn. Nu lijkt het gevoelsmatig anders, maar per saldo is het natuurlijk precies hetzelfde! Die
3 cent had je niet gehad als je niet had meegedaan met Opgewekt Rijssen. Dus: stuur je
jaarafrekening en/of de creditnota die je ontvangt naar ons op, zodat de penningmeester het
aandeel voor de coöperatie exact kan berekenen. Je wilt tenslotte ook weer niet dat hij
onverhoeds teveel bij je incasseert, toch?

En dat ledenkapitaal dan?
Het ledenkapitaal hoefde niet te worden betalen op het moment van lid worden, maar zou
worden verrekend met de eerste korting. Oftewel, dat wordt nu ook geïncasseerd. Dit heb je dus
niet voor hoeven schieten, maar gaat het eerste jaar wel van je voordeel af. Volgend jaar nog
blijere gezichten!

Wijzigingen in verbruik - geef het door!
Wij krijgen ook regelmatig vragen over het verwachte verbruik.
Is dat van belang voor ons om te weten?
Het antwoord daarop is ja.
Stel dat je volgend jaar verwacht substantieel minder te gaan
verbruiken, maar je geeft dat niet door. We krijgen nooit meer
energiebelasting terug dan je daadwerkelijk hebt verbruikt. Dus
kan het zijn dat wij voor 3000 kwh energiebelasting terugvragen,
en je energiemaatschappij geeft wegens minder verbruik terug
voor max. 2200 kwh. Als wij dat van te voren weten, kunnen we
leden die juist meer verbruik hebben, meer toekennen. Dat is
niet alleen gunstig voor hen maar voor ons allemaal, want de
coöperatie moet natuurlijk wel genoeg geld terug krijgen om de
zonnepanelen af te betalen. Dus als je minder denkt te gaan
verbruiken, bijv. omdat de kinderen het huis uit gaan, of je
zonnepanelen laat plaatsen op je eigen dak, geef het ons door,
dan houden wij er rekening mee.
Andersom kan natuurlijk ook. Warmtepomp aangeschaft? Elektrische auto? Dan verwacht je
natuurlijk een toename in verbruik. In dat geval kun je “bijtekenen”. Wij verhogen dan je
aandeel, zodat het komende productiejaar meer opgewekte stroom aan je kan worden
toegerekend.
Hoe nauwkeuriger wij de opgewekte stroom kunnen verdelen, hoe beter het voor iedereen is.

De nieuwe PCR regeling
We maken voor de eerste drie daken gebruik van de Regeling verlaagd tarief energiebelasting
bij collectieve opwek (RVT). Deze regeling wordt per 1 april 2021gesloten om opgevolgd te
worden door de nieuwe Stimuleringsregeling Coöperatie Energieopwekking (SCE).
De oude regeling wordt in een sterfhuisconstructie de resterende periode van 15 jaar ten
behoeve van de bestaande leden uitgediend.
De nieuwe regeling is een stuk eenvoudiger: de koppeling met je eigen energieverbruik en de
energiebelasting wordt losgelaten en de subsidie wordt rechtstreeks aan de coöperatie
uitgekeerd. Niet langer door de Belastingdienst, maar door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).
Voor elke 5.000 Wp (circa 14 panelen van 350 Wp) die de coöperatie plaatst dient er tenminste
1 lid bij RVO te worden aangemeld. Dus voor een dak van 100.000 Wp (circa 285 panelen)
dient de coöperatie tenminste 20 leden aan te melden. We denken per geproduceerd kWh
tenminste 2 cent over te kunnen houden in de nieuwe regeling. Per lid zou het dan moeten
lukken circa € 100 per jaar over te houden.
Bestaande leden kunnen echter ook lid worden van de coöperatie die voor de nieuwe regeling
wordt opgericht. Dus we zijn van plan de leden voor de nieuwe coöperatie in eerste instantie te
zoeken onder de leden van de bestaande coöperatie. Naast de maximaal 6 cent korting per
kWh denken wij hen dan nog circa € 100 extra per jaar als voordeel te kunnen leveren. Leden
die nu al klant zijn van om | nieuwe energie hebben hierbij voorrang. Zo hopen wij nog meer
leden over te doen stappen naar ons eigen energiebedrijf. Dat is extra voordeel voor hen en
veel minder werk voor ons (en daar profiteren de leden dan weer van).
Ook wij gaan proberen dit concept aan de man te brengen.

Maar dan moeten er wel nieuwe daken komen
Bij onze zustercoöperatie Hof van Twente op Rozen bieden heel veel boeren, met name
melkveehouders, hun daken aan de coöperatie aan. Met de dakhuur die zij ontvangen laten zij
zonnepanelen voor afdekking van het eigen stroomverbruik plaatsen. Bij veel boeren kunnen
circa 600 panelen op melkveestal en kapschuur worden geplaatst en daarnaast nog circa 100150 panelen voor afdekking eigen verbruik, dat vaak tussen de 30.000 en 40.000 kWh ligt.
Zonder zelf extra financiering te hoeven zoeken, besparen deze boeren met de
Salderingsregeling zo tussen de € 4.500 en € 6.000 per jaar! En door mee te doen, dragen zij
bewust bij aan het vermijden van gebruik landbouwgrond door zonnepanelen.

Daarom nogmaals
Niet iedereen kan profiteren van de lucratieve Salderingsregeling. Een collectief zonnedak kan
dan de oplossing zijn. Daarom blijft Opgewekt Rijssen zoeken naar daken om iedereen de
kans te geven gebruik te maken van de mogelijkheid te besparen op energiekosten. Helpt u
mee zoeken?

Zet 'm op 60!
Wilt u volgend jaar nog meer besparen dan u nu al
doet? Zet dan uw cv ketel op 60 graden. Uw ketel
werkt op 60 graden zelfs efficienter dan op de
fabrieksinstelling van 80 graden. Voor een
gemiddeld huis kan het een besparing van €60 euro
opleveren en het scheelt veel gas, dus CO2.
Voor vrijwel elke type ketel is een heldere uitleg
beschikbaar op de speciaal hiervoor opgerichte
website. Laat u ons het weten als u hieraan mee
wilt doen en als het u gelukt is? Mocht het u niet
gelukt zijn dan proberen we u er mee te helpen. Om
misverstanden te voorkomen: het gaat hier over
verwarmingswater en niet over drinkwater.

Meer info?
Je kunt ons ook volgen op Facebook waar we meer delen dan hier in de nieuwsbrieven, en
natuurlijk vind je veel informatie en kun je je als lid aanmelden op onze website.
Benieuwd naar de eerder verschenen nieuwsbrieven? Zie de rechterkolom hier.

Volg onze ontwikkelingen op Facebook

Onze website
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@opgewektrijssen.nl toe aan uw adresboek.

