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Waarom Zon op NorthgoWaarom Zon op Northgo

Lokale energie van en voor inwoners:
met zicht op het Northgo-dak

bedacht als wijkproject

In 2017 van start met voorbereidingen
Oprichting door het huidige bestuur

Uitbreiding van wijk- naar dorpsproject



Waarom Zon op NorthgoWaarom Zon op Northgo

Regeling Verlaagd Tarief in 2014:
goede bedoeling, maar te riskant

Na drie aanpassingen nu bruikbaar

Tientallen energiecoöperaties bestaan 
inmiddels, en tientallen in oprichting



Zon op Northgo Coöperatie U.A.Zon op Northgo Coöperatie U.A.      

Zon op Northgo is een coöperatie
dat betekent een vereniging

én een bedrijf

Binnen de coöperatie hebben alle leden 
evenveel zeggenschap:

één lid, één stem in de ALV



Zon op NederlandZon op Nederland

Zon op Northgo Coöperatie U.A.
is lid van de coöperatie Zon op Nederland

Zon op Nederland
ondersteunt postcoderoos-coöperaties

en doet de administratie van Zon op Northgo



project Zon op Northgoproject Zon op Northgo

Zon op Northgo is ook de naam
van het eerste project van de coöperatie

op het dak van het Northgo College

Dankzij de medewerking
van het Northgo College

is dit eerste project mogelijk



Zon op NorthgoZon op Northgo

U kunt lid worden van de coöperatie
zonder deel te nemen

aan enig project van de coöperatie

Als lid van de coöperatie kunt u deelnemen
aan één of meer projecten

van de coöperatie



LidmaatschapLidmaatschap

U wordt lid van de coöperatie
door u in te schrijven

en de contributie te betalen

De contributie bedraagt € 2,= per jaar



Rekenwerk - coöperatieRekenwerk - coöperatie

Northgo College: 700 panelen
2/3 voor de coöperatie

is 467 panelen

467 panelen van 300 Watt piek
is 140.000 Watt piek



Rekenwerk - coöperatieRekenwerk - coöperatie

Bij een prijs van 0,85 per Watt piek
kost de installatie € 119.000,=

De BTW komt daar bovenop
en is € 25.000,=

voor een totaal van € 144.000,=



Rekenwerk - coöperatieRekenwerk - coöperatie

467 panelen à 300 Watt piek
leveren naar verwachting

136.250 kWh op

136.250 kWh ter verdeling
in certificaten à 250 kWh nominaal

maakt 545 certificaten



Rekenwerk - coöperatieRekenwerk - coöperatie

De opbrengst van 136.250 kWh
bij een stroomprijs van 6 cent

is € 8175,=

Wanneer we 40% van de investering
én de BTW lenen tegen 3,25%

kost dat per jaar € 6100,=



Rekenwerk - coöperatieRekenwerk - coöperatie

De resterende 2000,= per jaar
dekken de kosten van

administratie, onderhoud, verzekering etc.

Met andere woorden: de lening verlaagt
de prijs per certificaat, maar er is geen

opbrengst uit stroomverkoop



Rekenwerk - deelnemerRekenwerk - deelnemer

Een certificaat levert u belastingkorting op
in 2019 11,68 cent per kWh

€ 29,20 per certificaat

Maar alleen wanneer uw energieleverancier
meedoet aan de regeling

VRAAG HET UW ENERGIELEVERANCIER



Risico’sRisico’s

De rijksoverheid garandeert de belastingkorting
gedurende 15 jaar

maar niet het belastingtarief

De overheid streeft naar minder gas-
en meer electriciteitsgebruik

door bijsturing van de energiebelasting



Risico’sRisico’s

Niemand kan voorspellen
hoe de stroomprijs

zich de komende 15 jaar ontwikkelt

De overheid streeft naar minder gas- en meer
electriciteitsgebruik, de vraag naar electriciteit

zal niet afnemen



Rekenwerk - margevergoeding  Rekenwerk - margevergoeding  

Een aantal energieleveranciers geeft
de coöperatie een margevergoeding

voor een deelnemer die bij hen klant is

De coöperatie geeft deze margevergoeding door
aan de deelnemer zodat u op dit punt vrij bent

in de keuze van uw energieleverancier



Rekenwerk - margevergoeding  Rekenwerk - margevergoeding  

De energieleveranciers
die margevergoeding geven zijn:

Greenchoice, Engie, OM en Qurrent

Informeer bij de maatschappij van uw keuze
over de voorwaarden om voor margevergoeding

in aanmerking te komen



Prijs per certificaatPrijs per certificaat

We zijn in de aanbestedingsfase
Er is nog geen offerte

Er is nog geen leverancier gekozen

Naar verwachting
wordt de prijs per certificaat

rond de € 200,=



Toewijzing van certificatenToewijzing van certificaten

Wie het eerst komt...

Maximaal 12 certificaten per deelnemer
om zoveel mogelijk mensen

de gelegenheid te geven mee te doen



Eén: u wordt lid van de coöperatie
coöperatie-contributie € 2,= per jaar,

daarmee komt u op de wachtlijst

Twee: u sluit een participatie-overeenkomst
voor deelname via certificaten

deelname-contributie € 2,= per jaar per certificaat

Toewijzing van certificatenToewijzing van certificaten



Toewijzing van certificatenToewijzing van certificaten

Certificaten worden op volgorde van
vóórinschrijving toegewezen

Omdat u bij voorinschrijving een minimum en
maximum aantal certificaten heeft aangegeven,

is er nog geen zekerheid over de toewijzing



Wat moet u doenWat moet u doen

Lid worden van coöperatie Zon op Northgo
Bepalen hoeveel certificaten u wilt

Een participatie-overeenkomst sluiten

Vragen of uw energieleverancier meedoet
Vragen of er sprake van margevergoeding is

Eventueel overstappen



Wat gaan wij doenWat gaan wij doen

Aanbesteding en realisatie i.s.m. EE Care
De aanbesteding bepaalt de prijs per certificaat

Wij vragen u definitief
het aantal gewenste certificaten te kiezen

U ontvangt hiervoor nog informatie

U tekent een deelnemersovereenkomst.



Wat gaan wij doenWat gaan wij doen

Wij melden het project aan
bij de belastingdienst
voor een beschikking

Wij informeren u 
bij de start

 van de exploitatie



Wat doen we samenWat doen we samen

Op zoek naar een tweede locatie,
op een dak of op de grond

Met onze kennis kunnen we een tweede locatie 
sneller realiseren, wachtenden helpen

en weer nieuwe leden gaan werven

En we kijken alvast vooruit naar locatie drie



VragenVragen

Plenaire vragen

Gelegenheid tot individuele vragen
aan de bestuursleden

21.00 uur sluiting


	Slide 1
	Slide23
	Slide22
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	Slide24
	Slide25
	Slide26
	Slide27

