
Zelf zonnepanelen leggen en afbouw salderingsregeling

Introductie energiecoöperatie Stroomvanhier

Energiecoöperatie Stroomvanhier u.a.

Piet van Herpen, Joris Looman

Informatiebijeenkomst e-café M&M

15 Sep 2022



2

Inhoud presentatie

Zonnepanelen op eigen dak

• Collectieve inkoop zonnepanelen via Energiecafé 

• Afbouw salderingsregeling 2025 t/m 2030. Zijn eigen panelen nog interessant? (ja!)

• Samenvatting

Energiecoöperatie Stroomvanhier

• Even voorstellen: energiecoöperatie StroomvanHier U.A. 

• Coöperatief zonnedak, hoe werkt het?

• Lopende projecten

• Samenvatting

• Vragen?
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Zonnepanelen op eigen dak
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Zonnepanelen op eigen dak
Collectieve inkoop zonnepanelen via Energiecafé

Energiecafé Mook & Middelaar organiseert gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen, 

zie www.energiecafemookenmiddelaar.nl  inkoopacties  zonnepanelen

Momenteel erg interessant vanwege hoge stroomprijs en salderingsregeling.

• Energierekening wordt lager.

• Minder afhankelijkheid van buitenlandse fossiele energie. 

• Elektriciteitsopwekking zonder CO2 uitstoot.

Is je dak geschikt? Kijk op www.zonatlas.nl. 

Panelen op oost of west leveren ~75% t.o.v. panelen op zuid.
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Zonnepanelen op eigen dak
Collectieve inkoop zonnepanelen via Energiecafé

Salderingsregeling: alle zelf opgewekte energie, die je zelf niet direct verbruikt, wordt 

terug geleverd aan het net. Later afgenomen energie wordt gesaldeerd met de terug 

geleverde energie, incl. energiebelasting en leveringskosten. 

Verschillen tussen dag en nacht, zomer en winter in (terug)leveren worden 

weggestreept.

Vanaf 2025 t/m 2030 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd.
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Afbouw salderingsregeling 2025 t/m 2030

Zonnepanelen blijven financieel gunstig | Milieu Centraal

Voorbeeld: koop 

zonnepanelen in 2023: 

€4500, 3320 kWh/jr

€ 0,22 /kWh inkoop

€ 0,09 /kWh verkoop

33% direct verbruik 

thuis, wanneer de zon 

schijnt.

7 jaar terugverdientijd.

zonnepanelen blijven 

rendabel! 
Veel rendabeler dan sparen

€

€

€

€

€

€

€

€

100%        64%      55% 46% 37% 28%      0%

bij € 0,40 /kWh inkoop 

en € 0,20 /kWh verkoop

3 - 4 jaar ! 
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Afbouw salderingsregeling 2025 t/m 2030

Hoe terugverdientijd zonnepanelen te verkorten tijdens/na afbouw salderingsregeling?

 Plaats zonnepanelen oost-west (indien mogelijk): opwek is beter verdeeld over de dag.

 Selecteer een energieleverancier die een hoge terugleververgoeding heeft.

 Verbruik energie wanneer de zon schijnt: voorkom inkoop van stroom.

Gemiddeld verbruik huishouden: 4-10 kWh/dag

• Wasmachine, vaatwasser, droger overdag draaien ~0.5 - 1 kWh / was

• Elektrische boiler overdag aan 10 kWh/dag

• Vrieskast overdag (harder) laten draaien ~0.5 kWh/dag

• Elektrische auto overdag opladen 10 kWh/50 km

• ‘s Middags warm koken (elektrisch) 1 kWh/dag

Toekomst: 

 Thuisbatterij, overdag opladen, ‘s nachts aan huis leveren.

 Elektrische auto, overdag opladen (mits thuis), ‘s nachts aan huis leveren (voldoende stroom 

overhouden). Capaciteit autobatterij, 40 – 100 kWh.

NB: zomer/winter verschillen worden niet door batterij overbrugd. 
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Zonnepanelen op eigen dak

• Zonnepanelen op eigen dak blijven interessant, ondanks afbouw 

salderingsregeling. Verbruik zo veel mogelijk eigen zonnestroom.

• Terugverdientijd met € 0,40/kWh: 3 – 4 jaar. Veel interessanter dan 

sparen.

• Mogelijkheid om geld te lenen voor verduurzaming tegen lage rente (2%). 
https://www.limburg.nl/%401665/duurzaam-thuis/
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Energiecoöperatie Stroomvanhier U.A.
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Energiecoöperatie Stroomvanhier U.A.

Club van vrijwilligers uit Mook en Middelaar. 

• Sinds 2019 actief. 

• 1 bijna actief project, boerderij in Molenhoek. 

• 2e startend project, bedrijfsgebouw in Middelaar.

• Juni 2021 coöperatie Stroomvanhier U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) 

opgericht, KvK 83205608. www.stroomvanhier.nl, info@stroomvanhier.nl

Doelstelling

• Stimuleren en realiseren van lokaal/regionaal duurzame energieopwekking ten 

behoeve van haar leden: eerste instantie coöperatieve zonnedaken.

• Stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik van haar leden.

Zie ook de statuten op www.stroomvanhier.nl
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Bestuur Stroomvanhier U.A.

Joris Looman 
voorzitter, 

Mook

Hans van der Weijden
Secretaris / penningmeester, 

Mook

Jan Cremers
algemeen bestuurslid, 

Middelaar

Piet van Herpen
ondersteunend, 

Mook

Voorheen betrokken: Pieter Koopman, Molenhoek. Luc van der Linden, Molenhoek. 

Ondersteuning van: Energiecafé, stichting Duurzaam Mook en Middelaar.

Vrijwilligers in Gennep: Jan Willem Wesseldijk, Harm Otten, Bert Hendriksen.    
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Postcoderoos projecten
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Postcoderoos projecten

Energie opwekken op lokaal zonnedak (‘postcoderoos project’) 

met de SCE regeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). 

Voorwaarden voor deelname:

• Je wordt lid van de coöperatie.

• Je woont binnen de ‘postcoderoos’ (6584, 6585, 6586, 6587) 

bij start project. 

• Je hebt thuis een kleinverbruikers-elektriciteitsaansluiting 

(typisch 1x35A, 3x25A, max 3x80A). Eén lid per adres.

Financiële inleg bij start project. Financiële uitkering over 15 jaar. 
Terugverdientijd typisch 8 – 11 jaar. Korter bij hogere elektriciteitsprijs.
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Postcoderoos projecten

Huidige projecten:

• Boerderij Roording, Molenhoek, 180 panelen. 

35 a.s. deelnemers, samen €52 490 inleg. 

Genoeg deelnemers. Project momenteel in wachtstand, 

vanwege onduidelijkheid rond stikstofproblematiek.

• Bedrijfspand Middelaar, circa 160 panelen. 

Eerste gesprekken dakeigenaar. 

Nog deelnemers nodig.

Help je mee met meer duurzame energie (minder CO2) in de gemeente? Ja

Help je mee om samen met anderen een coöperatief project te starten? Ja

Maakt het uit of je zelf wel/geen zonnepanelen hebt?  Nee

Maakt het uit hoeveel elektriciteit je verbruikt?    Nee

Moet je van elektriciteitsleverancier wisselen? Nee

Wordt mijn thuisverbruik verrekend met de opgewekte elektriciteit?  Nee
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Postcoderoos project (SCE) – hoe werkt het?

1. Deelnemers worden lid van coöperatie Stroomvanhier.

2. De coöperatie verwerft kapitaal voor de aanschaf van de installatie en overige kosten. 
Bijvoorbeeld via inleg van leden middels certificaten, obligaties en/of externe financiering middels 

leningen, fondsen e.d. 

3. Coöperatie (leden) koopt zonnepaneelinstallatie op dak van dakeigenaar, legt eigen 

elektriciteitsaansluiting aan. Vestigt Recht van Opstal op dak, regelt verzekeringen, administratie.

4. 15 jaar lang subsidie op opgewekte stroom + verkoop opgewekte stroom, totaal €0,146/kWh 

(SCE ronde 2021), €0,124/kWh (SCE 2022). Opbrengsten minus onkosten van coöperatie jaarlijks 

naar leden. Terugverdientijd typisch 8 – 11 jaar. Korter bij hogere elektriciteitsprijs.

5. Na 15 jaar stopt SCE subsidie, zonnepaneelinstallatie geschonken aan dakeigenaar. 

Dakeigenaar kan installatie nog ~10 jaar gebruiken.
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Postcoderoos project (SCE) – hoe werkt het?

Zonnedak, coöperatie legt 180 

zonnepanelen, eigen elektriciteitsaansluiting 

Locatie Lierweg, boerderij B. Roording

Leden, 181 certificaten à €290

Bestuur

certificaat levert ~ €30/jr, 15 jaar lang

€

stroom

€

(subsidieverstrekker)
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Postcoderoos project Middelaar

2e project met circa 160 panelen wordt momenteel voorbereid, overleg met 

dakeigenaar loopt.

Indien je geïnteresseerd bent, meld je via info@stroomvanhier.nl

Terugverdientijd o.a. afhankelijk van offerte zonnepanelen en stroomprijs. 

Waarschijnlijk 8 – 11 jaar.

Indien stroomprijs hoger is dan SCE subsidiebedrag, is terugverdientijd korter.
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Samenvatting

Meer informatie te vinden op www.stroomvanhier.nl

Coöperatie Stroomvanhier werkt momenteel aan twee projecten in Mook en Middelaar.

We werken samen met vrijwilligers uit gemeente Gennep, om ook daar een project te 

realiseren.

• Wanneer je een dak beschikbaar wilt stellen (meer dan 300 m²), 

• of wilt helpen als vrijwilliger, 

• of interesse hebt in deelname,

Mail naar info@stroomvanhier.nl of meld je bij een bestuurslid.
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Vragen

Bedankt voor uw aandacht. 

Zijn er nog vragen ? ? ?


