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Agenda
• Voorstellen

• Waarom zonnepanelen

• Soorten panelen en installaties

– Korte pauze, chatvragen beantwoorden

• Aantal panelen, stroomopbrengst

• Kosten, opbrengst, regelingen

• Bij wie, leveranciers

– Korte pauze, chatvragen beantwoorden

• Collectieve daken, postcoderoosregeling

• Collectieve daken en parken

• Afsluiting

– Chatvragen, open microfoon



Voorstellen

Vereniging KempenEnergie:

• De Kempen energieneutraal maken

• Inhoud en vorm geven aan de energietransitie

• Energiebesparing

• Duurzame energieopwekking

• Informatie geven; EnergieLoketten

• Energiegidsen; onafhankelijk; energiescans

• Coöperatieve aanpak; ZonopdeKempen; 
KempenStroom

• Autodelen.



Waarom

Waarom?
- Milieu
- Minder CO2 uitstoot
- Brengt geld op.



Zonnepanelen - soorten

Poly- of monokristallijn; dunne film; glas-glas; randen; 
montagesystemen



Zonnepanelen - systeem

Meterkast

Omvormer

Zonnepanelen

€€€



Soorten installaties

Serieel - stringomvormer



Soorten installaties

Parallel met micro-omvormer



Soorten installaties

Serieel met optimizers



Ligging

Ideale hoek: 35°,
op het zuiden



Ligging

Zorg dat het er goed uitziet!



Vragen



Hoeveel panelen?

• Paneel – vermogen – Watt-piek (Wp)

• Gangbaar nu 360 Wp (1 x 1,95 m)

• Opgewekte stroom: vermogen x zonuren

• Vuistregel: 360Wp x 850 = 306 kWh/jaar 
(voorzichtig gerekend)

• Stroomverbruik: bijvoorbeeld 3500 kWh/jaar

• Aantal panelen: 12 panelen

• Let op toekomstige veranderingen verbruik 
(elektrische auto, warmtepomp).



Gebruik

• Opgewekt: ca. 3600 kWh

• Direct verbruik: gemiddeld 1/3

• Levering aan het net: ca. 2/3

• Salderingsregeling: lichtnet is gratis accu:
prijs geleverde stroom = 
prijs afgenomen stroom (€0,23)

• Marktprijs geleverde stroom: €0,07

• Afbouwen salderingsregeling: vanaf 2024 in 7 
stappen (nog te bepalen door nieuw kabinet).



Gebruik met accu



Gebruik met accu



Kosten

• Investering: € 1,00 tot €1,20 per Wp (ex btw)

• BTW-teruggave: nagenoeg 100%

• Subsidieregeling gemeente (?)

• Salderingsregeling:
prijs geleverde stroom = 
prijs afgenomen stroom (€0,23)

• Onderhoud: nieuwe omvormer na 10-12 jaar

• Schoonmaak panelen: zelden nodig.



Kosten + opbrengsten

• Investering: 12 panelen 360Wp 

• 12x360x €1,20= €5184 (ex btw)

• Opbrengst: 12x360x0,85=3672 kWh

• Financieel: 3672x€0,23= €845 per jaar

• Onderhoud: €100 per jaar 

• Terugverdientijd: 5184/(845-100)=7 jaren

• Levensduur installatie: 25 jaren
met kleine degeneratie panelen per jaar



Kosten + financieren

• Zelf investeren: goed rendement

• Financieren: groene lening

• Huren (verrekening met stroomkosten)

– Let op kosten en kleine lettertjes



Leveranciers

•



Leveranciers

•



Vragen



Collectieve daken
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Agenda

• Waarom collectieve zonnedaken

• Bestaande zonnedaken

• Het proces

• Techniek

• Financiën

• Nieuwe daken
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Vereniging KempenEnergie

• Energiebesparing

• Duurzame energieopwekking

Vrijwilligersorganisatie; 
april 2013 
600 leden; groei naar 1000
35 actieve vrijwilligers

Werkgroep zonnedaken



Collectieve daken

Voor als je eigen dak:

• te veel schaduw heeft

• bezaaid is met dakkapellen en pijpen

• ontsierd zou worden met zonnepanelen

• niet groot genoeg is

• etc.

! 



Waarom?

Waarom collectieve zonnedaken

– Milieu, energietransitie

– Minder CO2 uitstoot

– Geen mogelijkheid op eigen dak

– In en met eigen omgeving investeren

– Ontzorgd door collectiviteit

– Brengt geld op
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Bestaande zonnedaken
• 4 zonnedaken gerealiseerd

– De Kraanvogel, Eersel, 2018

– Stokkelen, Eersel, 2019

– Braambos, Westerhoven, 2020

– Meerheide 48, Eersel, 2021

• Nu bezig met mogelijke nieuwe daken in 
Bladel, Vessem en Bergeijk

• Kleinschalig: 200-250 panelen per zonnedak,
ca. 20 deelnemers, kleinverbruikersaansluiting
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Collega: Zon op Oirschot

• 2 lopende projecten in Oirschot

– Geeneindseweg – Spoordonk

– Notel 53 – Oirschot (manegedak)

• Nieuwe projecten

– Wooninc: combinatie huurders en particulieren

– Project Kattenberg (2000 panelen)

– Project A58 geluidsschermen (samen met RWS).



Postcoderoosregeling

• Wettelijke regeling voor VvE en coöperaties

• Eigen panelen op een ander (gezamenlijk) dak

• Lokaal: binnen de postcoderoos

• Kleinschalig: grenzen aan maximum-deelname

• Tot 2021: fiscale regeling; energiebelasting terug

• Vanaf 2021: subsidieregeling SCE

• Looptijd: gegarandeerd 15 jaren



Postcoderoos - voorbeeld

Voorbeeld indeling

Eersel
+

Bergeijk
Bladel
Hapert
Casteren
Duizel
Riethoven

Joep



Meedoen

• Dak wordt verdeeld in paneeldelen (bijv ½ paneel)
• Inleggeld per paneeldeel (bijv € 170 per paneeldeel)
• Lid van de coöperatie ZonopdeKempen
• Met inleggeld wordt zonnedakinstallatie betaald
• Opbrengsten: verkoop stroom en subsidie

• Kosten: onderhoud, verzekeringen, huur, administratie

• Winst: naar rato verdelen onder de leden

• Besluit ledenvergadering

• Na 15 jaar: zonne-installatie naar dakeigenaar



Meedoen

• Wachtlijst
• Inschrijven zodra er nieuw dak beschikbaar komt
• Of bij bestaand dak paneeldelen vrijkomen
• Bestuur wijst toe
• Lid worden van de vereniging KempenEnergie
• Stoppen: 

- gedwongen: coöperatie neemt panelen over
- vrijwillig: coöperatie neemt panelen over als er

kandidaten voor zijn + administratieve kosten
• Werkgroep regelt alles; dus geen gedoe



Het proces in vogelvlucht

• Geschikt dak vinden
• Subsidie aanvragen (RVO)
• Geïnteresseerden zoeken
• Presentatie, informatiememorandum en AFM

• Aanmelden leden, toewijzen, betalen

• Bouw zonnedak

– Versteviging dak, PureSolar, Enexis, 
Greenchoice



Rendement

• Businesscase

– Voor coöperatie en leden

– Voor dakeigenaar

• Gebaseerd op voorzichtige 
aannames

• Vooraf berekend rendement 
ca. 5% p.j.

• Tot nu toe een hoger rendement

– Heel goede zonnejaren 
2018 t/m 2020

– Kosten vielen lager uit

– Er waren geen tegenvallers
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Dakeigenaar

Leden Coöperatie

Installateur, 
Administrateur, 
Netbeheerder, 

Notaris

Netbeheerder, 
Verzekering, 
Afschrijving, 
Onderhoud

Rijksdienst voor 
Ondernemend 

Nederland

Project realisatie, installateur
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SCE-subsidie

Jaarlijkse kosten over 15 jaar

Stroom opbrengst 

Kasstromen tussen leden, coöperatie en derden, in hoofdlijnen

Huur dak

Netto uitkering na looptijd, 
restwaarde plus reserve 

Energiebedrijf van 
KempenEnergie,

Greenchoice

Inleg leden 

Afkoop restwaarde dakeigenaar
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Jaar uitkering 15x  

Belastingdienst
Vennootschapsbelasting



Techniek I 

Meterkast

Omvormers

Zonnepanelen

€€€
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Techniek II Rapportage

37



Vanaf 01-01-2022

• Coöperatie KempenStroom
• Grootschalige energieopwekking
• Bedrijfsdaken
• Zonneparken
• Windparken
• 50% lokaal eigendom
• Iedereen kan meedoen (vanaf €100)
• Ontwikkeling en exploitatie
• Vanaf 01-01-2022 inschrijven als lid (€30)
• www.kempenstroom.nl



Vragen?
Of kom op een later moment langs op het energieloket als 
deze weer geopend zijn
Of stel je vraag aan energieloket@kempenenergie.nl

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”



Dank voor uw aandacht

Vragen? energieloket@kempenenergie.nl

Gezocht: energiegidsen
Gezocht: grote zonnedaken

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”


