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Programma

• Welkom
• Voorstellen Joep, Ad, Hans, Rob
• Oprichting van de coöperatie Zon op Eersel
• Samenwerking met de gemeente Eersel en 

symbolische ondertekening overeenkomst
• Technische aspecten zonnedak op de Kraanvogel
• Organisatorische aspecten
• Formele inschrijving



De werkgroep

Joep van der Linden
Ad van de Ven
Hans Franken
Rob Bogaarts



Oprichting Coöperatie Zon op Eersel
Ad



Oprichting Coöperatie Zon op Eersel

• Coöperatie Zon op Eersel u.a.
• Van der Veer Notariaat, Waalre

Ad



Oprichting Coöperatie Zon op Eersel

• Oprichtingsbestuur = bestuur vereniging 
KempenEnergie

• Verbinding Zon op Eersel en KempenEnergie

Ad



Oprichting Coöperatie Zon op Eersel

• Meedoen:
- lid zijn van KempenEnergie
- deelnemersovereenkomst tekenen

(rechten en plichten)
- inleg voor toegewezen aantal paneeldelen

• Paneeldelenreglement (o.a.1 paneeldeel = 1 paneel)
• Opzeggen: 3 maanden; einde kalenderjaar

• www.kempenenergie.nl/zonopeersel



Samenwerking met gemeente Eersel
Rob



Samenwerking met gemeente Eersel

Wethouder Chris Tönissen
van (onder meer…) Milieu, klimaat en duurzaamheid

‘Hoe past een collectief zonnedak in het beleid van de gemeente?’

Rob



Samenwerking met gemeente Eersel

• Toelichting huurovereenkomst
– Op basis van raadsbesluit 7 juni 2016
– Gemeente stelt gerenoveerde dak ter beschikking tegen 

huurprijs o.b.v. business case
– Zon op Eersel is eigenaar van PV-systeem
– 15 jaar
– Gemeente koopt PV-systeem na 15 jaar tegen nu vastgesteld 

bedrag
– En verder een hele hoop rechten en plichten wederzijds…

Rob



Samenwerking met gemeente Eersel
Rob



Technische aspecten
Hans



Technische aspecten - 1

• Technische vragen bij aanvang project:

– Kan het dak de extra belasting aan? 
– In welke staat verkeert de bestaande dakbedekking?
– Welk vermogen kan de installatie maximaal aan?
– Waar mogen/kunnen de omvormers/opbrengstmeter 

geplaatst worden?

Hans



Technische aspecten - 2

• Maximale dak belasting
• Maximale extra dakbelasting : 15 kg/m2 (obv constructeur rapport)
• Belasting van de installatie (incl last): 12.41 kg/m2              OK!

• Toestand van het dak:
• De bitumen dakbedekking was voor de komende jaren nog in goede staat
• Echter wordt de afwatering door de extra belasting minder gunstig
Besluit gemeente: voortijdig dakbedekking vernieuwen

nieuwe isolatie geeft betere afwatering 
aanbrengen valbeveiliging meegenomen

• Wat kan de installatie aan:
• Nieuwe extra kleinverbruikers aansluiting ENEXIS: 3X 80 A

DC zijde: 6 mm2, AC zijde 5X10 mm2

Hans



Technische aspecten - 3

• Plaatsing omvormers/opbrengstmeters:
• Volgens voorschriften: max 3 m tussen buitendeur en 

installatie: Nogo!
• Na 2 overlegrondes met ENEXIS en ENEXIS uitvoerder:

Naast bestaande installatie in opslagruimte is toch OK, 
mits: 

• Deur in bestaande muur naar kantoor
• Afsluitbaar
• Nis wordt afgetimmerd
• Opbergplanken worden elders bevestigd

Hans



Technische aspecten – 4

De hardware

De installatie bestaat uit drie gedeelten:

• PV installatie op het dak
• PV panelen
• Optimisers
• Montagesysteem
• Bedrading

• Omvormers

• ENEXIS teruglevermeter aansluiting op publieke 
grondkabelnet 

Hans



Technische aspecten – 5

• Panelen:  Qcells QPLUS_BFR-G4.1 280 Wp poly (250 stuks) 
• Max output                    :280 Wp (1 kW/m2, 25 C)
• Efficiency                        : > 16.8% 
• Max degradatie             : 0,6 %/jr
• Min efficiëntie na 25 jr: 83 %
• Garantie                         : 12 jr, 30 jr lineaire                

vermogensgarantie

• Optimizers: Solaredge P600 (125 stuks)
• Max efficiency: 99%
• Garantie          : 25 jr

Dakinstallatie

Hans



Technische aspecten - 6

Solar edge omvormer

• Efficientie :98.3 %
• Max AC power      :27.6kW p/st (55.2 kW 2 stuks)
• Max AC current    : 40 A
• Night time power : <4W
• Monitoring op module niveau
• Internet via Ethernet of  WIFI
• Real time opbrengst monitoring via app
• Garantie: 25 jaar (extra aangekocht)

Teruglevering op net:
• Via extra aparte kleinverbruik aansluiting 3X80A, 

(terugleveren via bestaande ENEXIS aansluiting (nog) niet toegestaan)   
• Teruglevermeter in nieuwe meterkast voor registratie opgewekt kWh
• Eerste jaar opbrengst: 65.814 kWh, 25 jr: 1,53 GWh

Hans



Technische aspecten – 7

• Montagesysteem: Aerocompact 2.1 S15
• Lichtgewicht Alu/rvs
• 25 jr fabrieksgarantie
• 5jr montage garantie

• Legplan

Montage/legplan

Hans



Technische aspecten – 8

• Opgenomen:
• Nalopen van de gehele installatie
• Controleren van opgeslagen waarden in de omvormer
• Uitvoeren van kleine reparaties
• Nalopen constructie/montage delen

• Niet opgenomen
• Vervangen van onderdelen van de installatie
• Bewassing

• Kempenenergie verzorgt 2X/jaar een bewassing en meldt dit met evt 
mankementen aan bij Puresolar.

Onderhoudscontract

Hans



Technische aspecten – 3

• PureSolar garandeert opbrengst (zie tabel)

• Bij productietekort wordt de 
dkWh*kWhprijs terug betaald

• Productieoverschotten worden gebruikt
om productietekorten in andere jaren op 
te vangen.

• Bij extreme slecht weer (<15% van 
nominal over laatste10 jaar) mag 
PureSolar de verwachting naar beneden
bijstellen.

Opbrengstgarantie

Hans



Organisatorisch/financieel
Joep



Organisatorisch/financieel -1

• uitkomsten business case, inleg voor 1 
paneel

• Administratie
• Welke energieleverancier
• Stappen om mee te doen, Inschrijven
• Planning

www.KempenEnergie.nl/ZonopEersel

Joep



Organisatorisch/financieel -2

-15,149
-72,139

-15,149

15,149
75,000

2,500

36,398

te bepalen

-14,426

te bepalen

50,824

124,214

8,095
-8,159

-5,298

Leden

Coöperatie

Installateur, 
Administrateur, 
netbeheerder, 

Notaris, ..

Belastingdienst

Netbeheerder, 
reserve, verzekering, 

bank, afschrijving, 
onderhoud

Belastingdienst

Energiebedrijven van 
leden,

t.b.v. aflossing voorschot 

Project realisatie, installateur ex BTW

BTW

BTW teruggave

Eenm
alig

Terugkerend

Korting Energiebelasting

Jaarlijkse kosten over 15 jaar  ex BTW

Stroom opbrengst ex BTW

Jaar uitkering 15x  

(Gedurende 15 jaar verrekend met de energierekening van de  leden)

t.b.v. eigen vermogen coöperatie in vorm 
van voorschot

Kasstromen tussen leden, coöperatie en derden, totalen

(variërend met marktprijs)

financierder

Huur dak

voorschot t.b.v. BTW

netto resultaat na looptijd

Energiebedrijf van 
KempenEnergie,

Greenchoice

BTW teruggave

BTW

Inleg leden 

GemeenteVoorschot op afkoop Gemeente

Gemeente

Afkoop Gemeente (minus voorschot) na afloop

Joep



Organisatorisch/financieel -3

Opbrengsten en kosten Coöperatie ZonOpEersel over totale looptijd
Alle panelen per paneel

Inkomend subtotaal (sub)totaal
inleg door leden 75,000 inleg door leden 300

Voorschot op afkoop gemeente 2,500 Voorschot op afkoop gemeente 10
Opbrengst opgewekte stroom 50,824 Opbrengst opgewekte stroom 203

afkoop na 15 jaar minus voorschot 8,095 afkoop na 15 jaar minus voorschot 32

136,419 546
Uitgaand

Installatiekosten -72,139 Installatiekosten -289

jaarkosten -36,398 jaarkosten -146
Jaar uitkering leden 15x -14,426 Jaar uitkering leden 15x -58

huur -5,298 huur -21
-128,260 11 -513

netto resultaat Coöperatie 8,159 (gaat terug naar leden na afloop) 33

Joep



Organisatorisch/financieel -4

opbrengsten en kosten per paneel over totale looptijd
per paneel Alle panelen

Inkomend
Energiebelasting 497                    Energiebelasting 124,214

Jaar uitkering vanuit Coperatie 58                      Jaar uitkering vanuit Coperatie 14,426
netto resultaat na looptijd 33                      netto resultaat na looptijd 8,159

Totaal inkomend 587                587           146,799
Uitgaand

inleg door leden per paneel -300               -300          -75,000 -75,000
Netto resultaat per paneel 287           71,799

winst factor hele looptijd 1.96               
winst factor /jaar 1.046
rendement /jaar 4.6%
Terugverdientijd 9 jaar

Joep



Organisatorisch/financieel -5

Administratie en app (nog in onderhandeling)

Joep



Organisatorisch/financieel -6

Bron: Consumentenbond

Ranking Energieleveranciers leveranciers die meedoen met 
postcoderoos projecten

leverancier ranking
Pure Energie 10.0         
Qurrent 10.0         
OM 10.0         
vandebron 9.6           
Huismerk Energie 8.6           
Greenchoice 8.5           
Eneco 7.9           
NLD 5.9           
Budget Energie 5.7           
Servicehouse 5.6           
NLE 5.3           
Essent 5.2           
Energiedirect 5.0           
Engie 4.9           
Nuon 4.7           
Anode 4.1           
Delta 3.7           

Energieleverancier

Joep



Organisatorisch/financieel -7

• Alle namen van de voorinschrijving staan in volgorde van aanmelding op 
de lijst. Deze volgorde is bepalend voor deelname bij te grote vraag. 

• Meteen na de vergadering is er de mogelijkheid om in te tekenen. 
• Nog ingevuld moeten worden:

• aantal gewenste panelen (minimaal en of maximaal)
• je huidige energieleverancier
• of je eventueel bereid bent over te stappen naar GreenChoice of 

een andere die de postcoderoosregeling ondersteunt
• Je handtekening
• Verder even kijken of alle velden compleet zijn

• Lid worden van KempenEnergie

Stappen om mee te doen, inschrijven

Joep



Organisatorisch/financieel -8

20-dec oprichting coöperatie Zon op Eersel

20-dec Vandaag intekenlijst bijwerken en ondertekenen

21-dec Wij maken aantallen definitief
3-jan-2018 Laatste dag tekenen deelnemers overeenkomst & lid worden KempenEnergie
1-2e week jan Huurcontract met gemeente getekend
2e week jan Opdracht naar Enexis
2e week jan Opdracht naar Installateur
28-jan Deadline paneel betalingen

Aangemeld als lid
maart-april We zijn operationeel, en mag de zon schijnen
begin 2019 Uitkeringen van de energiebelasting in het opvolgende  jaar na zonneproductie
begin 2019

Uitkering vanuit de coöperatie in het opvolgende jaar, ná de Algemene ledenvergadering

www.KempenEnergie.nl/ZonopEersel

Planning

Joep



En nu: inschrijven…
Rob



Dank voor uw aandacht

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”
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