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Wie zijn wij

Haagse Stroom is een burgercoöperatie die lokaal groene energie opwekt en 

verkoopt. Haagse Stroom voor Haagse Burgers!

Dit doen wij in samenwerking met de grootste

energiecoöperatie van Nederland: om | nieuwe energie.

Ook de gemeente is klant!

Wij zijn een coöperatie van leden en werken zonder winstoogmerk.
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Onze partners



Wie zijn wij
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Peter

Annemarie

Mathijs

Marco en Hannah



Onze leden

5



De groenste energieleverancier

om | nieuwe energie scoort voor 

het 5e jaar op rij een 10

De groenste energieleveranciers 

leveren alleen stroom die is opgewekt 

met windmolens en zonnepanelen in 

Nederland. En ze werken actief mee 

aan de transitie naar een schone 

energievoorziening.

https://www.consumentenbond.nl/energie-

vergelijken/de-groenste-energieleverancier
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https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier


De regeling verlaagd tarief (Postcoderoos)
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● School stelt dak beschikbaar

● Deelnemers in postcodes rondom het dak (de roos) vormen samen een projectgroep onder 
onze coöperatie en investeren in de panelen

● Deelnemers betalen geen energiebelasting
voor elke opgewekte kWh van hun panelen
(tot hoogte eigen verbruik)

● Opbrengst van de stroomverkoop gaat
naar de coöperatie en wordt uitgekeerd
aan de leden na betaling jaarlijkse kosten

● Project loopt voor 15 jaar – dan besluiten
de deelnemers samen wat ze doen met
de panelen

● Projectraad van deelnemers neemt samen
beslissingen over het project



Postcoderoos in detail
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Voordelen Nadelen

Regeling vast voor 15 jaar Regeling verandert volgend jaar

Hoge opbrengst deelnemers Energiebelasting daalt waarschijnlijk (daling voor 

zover bekend in business case meegenomen)

Flexibiliteit in participatie Sommige energieleveranciers ondersteunen niet

Bonus bij overstap naar 

energieleverancier Haagse Stroom

Bij verhuizing uit de postcode moet participatie 

verkocht worden

Huurders en ondernemers met 

kleinverbruikaansluiting kunnen ook 

meedoen

Certificaten overdraagbaar

Eigen (virtuele) aansluiting installatie

BTW voordeel op de panelen



Welke energieleveranciers doen mee

● Haagse Stroom = om | 

nieuwe energie

● Anode

● Budget Energie

● De Groene Stroomfabriek

● Delta

● Eneco

● energiedirect.nl

● Engie

● E.On

● Essent

● Greenchoice

● Huismerk Energie

● Leon Zeewolde

● Main Energie

● Energie VanOns

● NLE

● Nuon

● Pure Energie

● Qurrent

● Sepa Green

● Servicehouse

● Oxxio

● Vandebron

9
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee

Let op!!
Als je huidige energieleverancier 

niet meewerkt, zal je moeten:

• overstappen of

• kan je helaas niet meedoen

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee


10

● 17.000 zonnepanelen in collectieve projecten

● Bedrijven en organisaties helpen verduurzamen

Zonnedak de Abeel-Valkenbosschool

Een samenwerking tussen



Het dak

● Ruimte voor 239 panelen

● Totale opwek (15 jr): 975.000 kWh

● CO2 besparing (15 jr): 438 ton
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De cijfers
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Investering per paneel1 € 300,-

Jaarlijkse netto inkomsten per paneel:

energiebelastingkorting + stroomverkoop

- jaarlijkse kosten

€ 36,-

Terugverdientijd ~8-9 jaar

Indicatie rendement over 15 jaar1,2 ~6-8%

Korting op de energiebelasting (incl. btw) 11,82 cent/kWh

Stroomverkoop 4-5 cent/kWh

Jaarlijkse extra kosten (niet om lid) € 2,-/paneel

1. Eventueel doet het Klimaatfonds/Fonds1818 € een eenmalige bijdrage van 45/paneel (mits budget toereikend is). 

Deze bijdrage zal pas ontvangen worden na installatie en zal eind 2020 en 2021 worden uitgekeerd aan de 

deelnemers. Indicatie rendement hier is zonder deze bijdrage.

2. Aan deze indicatie voor het verwachte rendement kunnen geen rechten ontleend worden.



Risico’s

Mogelijk lager rendement door:

● minder zonuren per jaar dan begroot,

● verlies of beschadiging van de installatie waardoor de opbrengst lager is dan 

begroot;

● verlaging van het tarief van de energiebelasting, die wordt vastgesteld door 

de overheid;

● een lagere prijs voor de elektriciteit waardoor de begrote opbrengsten van de 

coöperatie niet worden gehaald;

● hogere kosten, zoals voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, dan 

begroot.
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Hoe verder

Deelnemers

1. Indien niet al op de wachtlijst: schrijf je in op de site → vanaf nu

Indien nog niet aantal panelen bevestigd: bevestig deze via mail

Wel op wachtlijst maar een wijziging: stuur een mail

2. Geef via mail aan of je deel wilt nemen in de projectraad

3. Ontvangst ledenovereenkomst + prospectus → wk van 15 juni

4. Definitieve inschrijving + tekenen ledenovereenkomst → voor 3 juli 

5. Overmaken inleg → zsm (uiterlijk 17 juli)
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➢ Feestelijke opening zonnedak!
streefdatum: eind juli



Nog meer bij Haagse Stroom

● Wil je meedoen in een toekomstig project, check onze site

● Ken je een mooi groot dak in de buurt?

→ stuur dan een mail naar zon@haagsestroom.nl

● Overstappen naar Haagse Stroom kan via 

www.haagsestroom.nl

http://www.haagsestroom.nl/initiatieven
mailto:zon@haagsestroom.nl
http://www.haagsestroom.nl/


Vragen

16Zie ook: www.haagsestroom.nl/faq

http://www.haagsestroom.nl/faq

