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Initiatief van Gemeente Zuidplas… 
www.duurzaamzuidplas.nl 

 
 
…en Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
O.a. ook: Repair Café, Fijnstof metingen 
www.duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl 

 
 
Opgericht op 5 oktober 2018 
 
Aangesloten bij Energie Samen 
Zoals vele energie coöperaties in Nederland 
www.energiesamen.nu 

 
 

Over de energie-coöperatie 



Zonne-energie bereikbaar maken voor iedereen 
 
Ook als je zelf geen geschikt dak hebt of het ligt al vol 
 
Iedereen laten mee profiteren van subsidie regelingen 
 
Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie (RES): 
50% duurzame lokale energie productie in eigendom van de 
inwoners 
 
Professionalisering en samenwerking met de provincie Z-H, 
gemeente Zuidplas en collega EC’s in de regio Midden-Holland 

Wat zijn onze doelen? 

Huidige stand van zaken: 60 coöperatie leden wekken via Zon op Zuidplas hun eigen 
duurzame stroom op met 560 zonnepanelen verspreid over 3 daken. 
In totaal al 18.000 panelen bij 9 EC’s in Midden-Holland, goed voor 6 MW. 



Wollewietje, Taka Tuka, Kakelbont 
Wolga 2-6 

2911 RB  Nieuwerkerk aan den IJssel 

Wolga 
In productie sinds 17 juni 2020 

230 panelen van 335 Wp 
249 certificaten 



Gebouw De Kraal, CJG 
Pr. Beatrixstraat 15A 

2841 VS  Moordrecht 

 

De Kraal 
In productie sinds 17 september 2020 

242 panelen van 335 Wp 
257 certificaten 



Ingebruikname verwacht op 29 januari ‘21 

‘t Blok, Jongerencentrum, CJG, Welzijn Zuidplas 
IJsermanpad 1 

2911 PH  Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

Uitverkocht in okt 2020 
 
88 panelen van 335 Wp 
91 certificaten 



Gemeentewerf / afvalbrengstation 
Zuidplasweg 14B 

2761 JL  Zevenhuizen 

Inschrijvingen voor de Gemeentewerf 
in Zevenhuizen zijn van harte welkom 

238 panelen van 310 Wp 
264 certificaten 



Gemeentewerf 

2661 
2665 
2741 
2742 
2751 
2752 
2761 
2841 
2913 
3059 
3069  
 

In aanmerking komende postcodes 



Wachtlijst voor beoogde volgende 
locatie(s) zoals het Comenius College 

Comenius College 
Fresiaveld 20 

2914 PN  Nieuwerkerk aan den IJssel 

Aantal panelen en certificaten nog onbekend 
 
Valt onder subsidie regeling die 1 april 2021 ingaat 
Werkt iets anders i.v.m. dalende energiebelasting, 
wel vergelijkbare terug verdientijd 

 2841 
 2911 
 2912 
 2913 
 2914  



Hoe werkt de energie coöperatie? 



• Een deelnemer koopt certificaten 

• Een certificaat is een aandeel in een zonnestroominstallatie 

• Geeft recht op een evenredig deel van de opbrengst 

• Onafhankelijk van individuele panelen 

• Gemiddeld wordt hiermee 250 kWh per jaar opgewekt 

Hoe werkt de kapitaalstorting? 



• Eenmalige bijdrage van €35 om lid te worden: 

 - stemrecht op de jaarlijkse ALV 

• Aanbetaling van €25 per certificaat bij bevestiging van deelname  

• Voor de projecten Wolga, De Kraal, ‘t Blok (al uitverkocht) en 

Gemeentewerf is de certificaatprijs €310 

• Voor Comenius prijs nog vast te stellen 

• Certificaten zijn bij verhuizing overdraagbaar, via de coöperatie  

 

Hoe neem je deel aan (een) project(en) 



Rekenvoorbeeld 

• Prijs per certificaat                                      €310 
• Geschatte jaarlijkse opbrengst                 250 kWh 

 
• Energiebelasting elektriciteit 2020:         €0,0977 per kWh 
• Besparing per certificaat incl. BTW:         €29,55 
• Geschatte opbrengst verkochte                                                                                                                               

stroom minus kosten per certificaat:       €11,50 
 

• Verwachte terugverdientijd ca. 8 jaar, bij lagere energiebelasting langer 
 
 
 



Huishouden 
Zuinig eenpersoons 
Zuinig tweepersoons 
Normaal tweepersoons 
Gemiddeld gezin 
Groot gezin 
Grootgebruiker 
Maximum 
 

kWh 
750  
1500 
2500 
3500 
5000 
7500 
10000 
 

Certificaten 
3 
6 
10 
14 
20 
30 
40 
 

Elektrificatie trend zet door: hebt u al een elektrische auto, kookt u op inductie, heeft u 
een elektrische boiler, een airco of een warmtepomp? 
 

Hoeveel certificaten heb ik nodig? 



Naar een adres binnen de postcoderoos 
• Je kunt je certificaten gewoon houden 
• Je blijft profiteren van de regeling 
 
Naar een adres buiten de postcoderoos 
• Je hebt geen recht meer op teruggave van de 

energiebelasting 
• Je bent zelf verantwoordelijk om de certificaten over te 

dragen, wel via de coöperatie: wachtlijst en afschrijvingstabel 

Wat als ik ga verhuizen? 



Automatische verrekening en margevergoeding: 
€35 per jaar indien stroom + gas 
€17,50 per jaar indien alleen stroom 

Leveranciers met margevergoeding en 
automatische verrekening 



Geen margevergoeding 
Wel automatische verrekening 

Leveranciers automatische verrekening 



Geen margevergoeding 
Zelf de energiebelasting terugvragen bij de leverancier 

Zelf energiebelasting terug vragen bij: 

https://www.dvep.nl/


• Ga naar www.zonopzuidplas.nl 
 

• Klik op de knop Meedoen en dan op ‘Klik hier om te registreren’ 
 

• Vul je gegevens in en kies een gebruikersnaam en wachtwoord 
 

• Kies onder ‘Mijn collectief’ voor Zon op Zuidplas 
 

• Kies bij Zon op Zuidplas het project en het aantal certificaten 
 

• Verklaar je akkoord met de documenten 
 

• Betaal de factuur voor de aanbetaling van 25 euro per 
certificaat 

Hoe word ik lid? 



Op de website van Zon op Zuidplas 
Staat een uitgebreide handleiding voor het registreren 
 
Bij Documenten kun je o.a. vinden: 
 
• De Projectbrochures voor Project Zuidplas en ‘t Blok 
• De  AFM-informatiememoranda 
• Het Stappenplan voor aanmelden en inschrijven 
• Statuten, huishoudelijk reglement, privacy verklaring 
• Nieuwsbrieven en updates via e-mail 
 
Mail je vragen naar info@zonopzuidplas.nl 
 
Zijn er nu vragen? Stel ze gerust! 

Waar vind ik meer informatie? 

http://www.zonopzuidplas.nl/Documenten
mailto:info@zonopzuidplas.nl

