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COÖPERATIEVE ZONNEDAKEN

MEER COÖPERATIEVE ZONNEDAKEN
Inwoners van de Kempen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
coöperatieve zonnedaken door:
• Door partner van ZonopdeKempen te worden en een dak ter 

beschikking te stellen
• Door je aan te melden als deelnemer in een coöperatief zonnedak.
• Door lid te worden van KempenEnergie en daardoor onze organisatie 

sterker te maken.

AANMELDEN
Heb je belangstelling om als dakeigenaar met ons mee te doen, neem dan 
contact met ons op via zonopdekempen@kempenenergie.nl 
of via 06 57 87 11 60 (tijdens kantooruren).
Wil je meedoen als deelnemer, meld je dan aan via  
www.kempenenergie.nl/zonneprojecten/wachtlijst.
Voor meer informatie kan gebruik worden gemaakt van 
energieloket@kempenenergie.nl en het telefoonnummer 06 57 87 11 60. 

WWW.KEMPENENERGIE.NL

ZON OP DE KEMPEN
Met zonnepanelen kunnen mensen zelf op een duurzame wijze 
elektriciteit opwekken. Niet iedereen kan dit, in voldoende mate, 
op de eigen woning. KempenEnergie zorgt er voor dat mensen 
ook in coöperatief verband, dus samen met anderen, duurzame 
elektriciteit op kunnen wekken. Daarvoor heeft KempenEnergie de 
coöperatie ZonopdeKempen opgericht. 



DEELNEMEN
Inwoners uit het postcodegebied van de installatie en aanliggende 

postcodegebieden mogen deelnemen in het project. Ze worden lid 
van de coöperatie en leggen geld in voor paneeldelen.  De installatie 
is van de coöperatie en de leden hebben zeggenschap over de 
exploitatie.
De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een 
energiemaatschappij. Daarnaast heeft de coöperatie inkomsten uit 
de toegekende subsidie. Na aftrek van de kosten (o.a. onderhoud, 
verzekeringen) blijft er een winst over. Die kan geheel of gedeeltelijk 
worden uitgekeerd aan de leden. De leden beslissen hier zelf over, 
op voorstel van het bestuur. De leden bereiken op deze manier een 
aantrekkelijk rendement op hun inleg.

20 à 25 DEELNEMERS 
Om praktische redenen wordt de omvang van de zonne-
installatie beperkt tot 200 à 250 zonnepanelen. Daarmee 
blijven we binnen een aansluiting van 3x80A, een zogenaamde 
kleinverbruikersaansluiting. Dat maakt de levering aan het net (van 
Enexis) eenvoudiger en goedkoper. Gemiddeld zijn er per dak 20 à 
25  deelnemers.

KEMPENENERGIE
Coöperatie ZonopdeKempen is een activiteit van  de vereniging 
KempenEnergie. Deze vereniging is in 2013 opgericht en heeft 
intussen meer dan 550 leden. Het doel van KempenEnergie is om een 
bijdrage te leveren aan de energietransitie door enerzijds energie te 
besparen en anderzijds zelf energie duurzaam op te wekken. 

DE VERENIGING KEMPENENERGIE IS TE BEREIKEN VIA:                    INFO@KEMPENENERGIE.NL EN OP ONZE ENERGIELOKETTEN

SUBSIDIEREGELING
Voor coöperaties bestaat er een speciale regeling om met steun van 
het rijk collectief energie op te wekken. Tot 31 maart 2021 was dit de 
Regeling Verlaagd Tarief. Vanaf 1 april 2021 is dit de Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De coöperatie huurt een 
dak en plaatst daar vervolgens zonnepanelen op. Leden van de 
coöperatie leggen geld in om de installatie te bekostigen.

ZONNEDAKEN
ZonopdeKempen heeft meerdere  projecten (zonnedaken) 
gerealiseerd in de Kempen (zie www.kempenenergie.nl). 
Gebruikmakend van de SCE zullen ook de komende jaren projecten 
worden opgezet, zodat zoveel mogelijk inwoners van de Kempen 
hiervan kunnen profiteren. Voor deze projecten worden geschikte 
daken gezocht. Op die daken moeten 200 tot 250 panelen geplaatst 
kunnen worden. Dat vraagt om een dakoppervlak van ongeveer 475 
m2.

OP ZOEK NAAR DAKEIGENAREN
ZonopdeKempen zoekt dakeigenaren die een bijdrage willen 
leveren aan de energietransitie. Die willen meewerken aan het 
terugdringen van de CO2-emissie door meer duurzame energie zoals 
zonne-energie op te wekken. Zij verhuren hun dak aan de coöperatie 
en er wordt een recht van opstal gevestigd. De huurovereenkomst is 
voor 15 jaar, dit is gelijk aan de looptijd van de subsidieregeling. Na 15 
jaren, wanneer de subsidie stopt, neemt de eigenaar/gebruiker van 
het gebouw de installatie over tegen een vooraf bepaald bedrag. De 
resterende jaren (minimaal 10) kan deze de installatie exploiteren 
met een aantrekkelijk rendement.


