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ZeIf energie opwekken met zonnepanelen: niet
alleen draag je zo bij aan een duurzamere wereld,
het levert je ook financieel voordeel op. Maar wat als

ZONDAKTOOS?

je geen eigen dak hebt?
TEKSÍ: NIENKE LANDÉ FOTO'S: cUusscHooilEwtLLE

ie vraag lag ten grondslag aan de
opzet van Energiecoóperatie
Pijnacker-Nootdorp. Want je zal toch
maar zonnepanelen willen, maar er

geen plekvoor hebben op je eigen dak. Ofje
woont in een monument of huurhuis, waar je ze
niet mág plaatsen. En misschien heb je geen
budget om in één keer zelf een complete
installatie aan te schaffen.'Wek je je eigen duur-
zame energie op via zonnepanelen op je dak,
dan betaal je geen energiebelastingvan !2,6
eurocent per kWh', legt initiatiefnemer Matthijs
Beke uit. 'Dat is mooi, maar niet zo eerlijk ten
opzichte van al die zonnedakloze mensen.'

POSTCODEROOS Daarom verzamelde
Matthijs Beke een aantal enthousiaste
vrijwilligers met hart voor duurzaamheid om
zich heen en richtte met hen Energiecoóperatie
Pijnacker-Nootdorp op. 'De overheid heeft de
Postcoderoos-regeling ingevoerd om
gezamenlijk zonne-energie op te wekken,

zónder dat de zonnepanelen op je eigen dak
moeten liggen', vervolgt Matthijs. 'Met deze
regeling hebben deelnemers vijftien jaar lang
vrijstelling van energiebelasting over de
zonne-energie die zij in een project gezamenlijk
opwekken.' Een Postcoderoos-gebied wordt
bepaald door de postcode waar de
productie-installatie voor de opwek staat. Dat is
het hart van de roos. Inwoners van alle
aangrenzende postcodegebieden foftewel de
blaadjes van de roos) kunnen meedoen. De
deelnemers richten samen een coóperatie op en
investeren met elkaar in een zonnedak. Dat
doen ze door zonneaandelen te kopen, die
jaarlijks recht geven op een deel van de
opbrengst. De panelen zijn namelijk eigendom
van de coóperatie. In ruil voor hun investering
krijgen deelnemers, naar rato van het aantal
zonneaandeleil, vijftien jaar lang jaarlijks een
teruggave van de energiebelasting over de
energie die zij thuis gebruiken.
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Matthi js benadrukt dat de zonnepanelen dus
niet langer op het eigen huis ofbedri j fspand
hoeven te l iggen. 'Wij  hebben een
intentieovereenkomst getekend met Harry
Wubben Flowers, een tuinderi j  aan de
Langelandseweg in Nootdorp',  vervolgt Matthi js.
'Het is de bedoeling dat we daar op de schuur
duizend zonnepanelen plaatsen. We verwachten
eind september al les rond te hebben, zodat
potentiële leden zich kunnen inschri jven. Er is
veel belangstel l ing voor! Mochten zich meer
mensen melden dan we met dit  dak kunnen
bedienen, dan zi jn er 'nog twee extra daken
beschikbaar. '

Energ iecoópera t ie
Pijnacker-Nootdorp wil  graag een partnership
met Rabobank Zuid-Holland Midden aangaan.
'Onze coóperatie versterkt aantoonbaar de
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energietransit ie op lokale schaal en de
Rabobank ondersteunt ini t iat ieven op het
gebied van duurzaam ondernemen. Door samen
te werken aan duurzaamheid laten we zien hoe
je invul l ing kunt geven aan lokale
verduurzaming. De bank nodigde ons uit  mee te
doen aan een duurzaamheidspitch, waar we een
actieplan voor moesten aanleveren. We wonnen
en kregen inhoudeli jke ondersteuning over
onder andere de opzet van een coóperatie als
bestuursvorm en over marketing. Met die
gedeelde kennis zi jn we erg geholpen.
Daarnaast is onze aanvraag voor een donatie
ook gehonoreerd. De bank is voor ons een
waardevolle partner gebleken in de
ondersteuning van ons lokale init iat ief l '
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TERUGVERDIEN-
TIJD
De terugverdient i jd van

de  i n l eg  a l s  pa r t Í cu l i e r

l igt  volgens Matth i js

B e k e t u s s e n d e S à 1 0

jaar. 'De inkomsten

komen ui t  het

opweKKen van

elektr ic i te i t  en de

teruggave van de

energiebelast ing (1 2,6

cent per kWh in 2018).

Wi j  verkopen de

duurzaam opgewekte

ene rg re  aan  een

energie leverancier .  De

opbrengst  maken wi j

over aan de leden.

Door de loopt i jd van 15

jaar heb je naast  een

invester ing in

duurzame energie dus

ook een interessant

f inancieel  voordeel l '
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