Vilsteren, 3 november 2017
Beste PostcodeRoos-belangstellenden,
Op Vilsteren Bruist afgelopen juli heeft de werkgroep Duurzaam Vilsteren onder de
bezoekers de belangstelling gepolst voor de deelname aan een collectief zonnepaneel-dak.
meerdere mensen hebben te kennen gegeven hiervoor in beginsel belangstelling te hebben.
Voordat we ingaan op wat we de laatste maanden gedaan hebben, eerst iets over de
PostcodeRoosRegeling die de basis is voor de investering in een collectief zonnepaneel-dak.
De overheid heeft een regeling in het leven geroepen die mensen, die geïnteresseerd zijn in
zonne-energie, maar geen panelen op hun eigen dak kunnen installeren, in staat stelt
gezamenlijk te investeren in zonnepanelen. Indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is,
kunnen de deelnemers gedurende de looptijd van het project – in het algemeen 15 jaar – de
energieheffing en BTW over eigen elektrisch verbruik terugkrijgen. Daarnaast wordt stroom
geleverd aan het net, waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan de deelnemers.
De PostcodeRoosRegeling bestaat nu enige jaren en er zijn een aantal projecten in
Nederland gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook verscheidene projecten in ontwikkeling.
Omdat de PostcodeRoosRegeling relatief ingewikkeld is, heeft de werkgroep besloten zich
van steun te voorzien van partijen met ervaring. Na enige oriëntatie is de keuze gevallen op
Zon Op Nederland, die reeds meer dan 30 projecten gerealiseerd hebben.
Eén van de voorwaarden is dat de deelnemers zich moeten organiseren in een coöperatie.
De deelnemers worden leden van de coöperatie en leggen geld in, waaruit de investering in
de panelen wordt gedaan. De coöperatie zal de afspraken maken met de energiebedrijven
voor toelevering van de stroom, met de belastingdienst over de teruggave van de
energieheffing en BTW, met de dakeigenaar en uiteraard met de leden van de coöperatie.
Ook maakt de coöperatie een afspraak met Zon Op Nederland die voor hun betrokkenheid
een vergoeding krijgen, die deel is van de investeringskosten.
Op dit moment is de werkgroep bezig een geschikt dak te vinden. Factoren daarbij zijn de
constructie van het dak, dat uiteindelijk de panelen moet kunnen dragen, de
aansluitingskosten op het elektranet die aanzienlijk kunnen variëren naar gelang de afstand
van de hoofdkabel en de afspraken met de dak-eigenaar. Als dat allemaal in beginsel
duidelijk is, kan een haalbaarheidsberekening worden gemaakt. Aannemende dat de uitslag
daarvan positief is, kunnen we beginnen met de ledenwerving voor de coöperatie en de
nodige afspraken gaan maken.
Inmiddels zijn Frans Bakker en nieuwe Vilstenaar John Neeft tot de werkgroep toegetreden
die nu bestaat uit
Gerard Rietman, voorzitter en technische zaken
Jurgen Hendriks, secretaris
Jos Kampman, bouwkundige zaken
Marcel Vree, technische zaken
Frans Bakker, juridisch en financieel

John Neeft, contacten overheid.
Voor de rest krijgt de werkgroep steun van Rana Berends namens Buurkracht en Timo Veen,
ervaringsdeskundige uit Hoonhorst.
Wat betreft de verdere planning verwacht de werkgroep, zoals het er nu naar uitziet, in de
komende maanden met een eerste voorstel naar buiten te kunnen komen.
We houden jullie op de hoogte.
Namens de werkgroep,
Gerard Rietman, voorzitter

