Vragen tijdens informatieavond postcoderoosproject Abeel-Valkenbosschool 9 juni 2020
Check ook onze veel gestelde vragen op de site (onder Zon op andermans dak).
Algemeen:
•

Kan de presentatie ook gedeeld worden met de aanwezigen?
o

Ja, de presentatie staat op de website: https://www.haagsestroom.nl/abeel-valkenbospresentatie-deelnemers/

Deelname:
•

•

Wat moet je doen als je nu al hebt opgegeven? Is er een deadline?
o

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

o

Indien nog niet aantal panelen bevestigd: bevestig deze via mail

o

Wel op wachtlijst maar een wijziging: stuur een mail

o

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

o

Ontvangst ledenovereenkomst + prospectus:

wk van 15 juni

o

Definitieve inschrijving + tekenen ledenovereenkomst:

voor 3 juli

o

Overmaken inleg:

zsm (uiterlijk 17 juli)

Wat is de jaaropbrengst (kWh) van 1 zonnepaneel?
o

•

De jaaropbrengst van 1 paneel is ongeveer 290 kWh

Wie bepaalt je stroomverbruik voor bepaling panelen? Welke rekensom moet ik hanteren om het
aantal panelen te bepalen?
o

Je stroomverbruik is wat je thuis totaal netto verbruikt. Als je bijvoorbeeld 3000 kWh per
jaar gebruikt, kan je dus maximaal 9-10 panelen nemen (elk paneel zal ongeveer 290
kWh opwekken). Het is altijd goed om iets onder je verbruik te zitten (aangeraden max
90% van je verbruik), voor het geval het een goed zonjaar is, of je verbruik omlaag gaat.
Het zou zonde zijn om energiebelastingkorting mis te lopen van de opwek boven je eigen
verbruik.

•

Is de teruggave regeling beperkt tot je eigen verbruik? Kan je ook minder panelen afnemen tov
gehele gebruik?
o

•

Je deelname is beperkt tot je eigen verbruik. Wij raden max 90% aan van je verbruik.

Als ik minder stroom verbruik dan ik zonnepanelen heb, wordt dat dan verrekend?
o

Je krijgt alleen energiebelastingkorting tot je eigen verbruik. Wekken jouw panelen meer
op dan de kWh die je verbruikt, dan krijg je hier geen energiebelastingkorting op. Zorg
dus altijd dat je panelen neemt met een opwek lager dan je eigen verbruik.

•

Wat is de ervaring met verhuizingen? Is het reëel dat je de certificaten kunt overdragen. Wat als
dat niet lukt?
o

Uit ervaring van andere postcoderoosprojecten hebben is het niet lastig om iemand te
vinden om de certificaten aan over te dragen als je zou verhuizen. Je kan als deelnemer
zelf proberen om iemand anders te vinden (de nieuwe huiseigenaar, of buren/kennissen),
en anders houdt de coöperatie een wachtlijst bij van geïnteresseerden. Op het moment
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van verkoop worden de panelen gewaardeerd om te zien wat de verkoopwaarde zou
moeten zijn.
•

Als er meer vraag dan zonnepanelen is, wordt er dan geloot oid? Gaat "first come, first serve"
over je eerdere aanmelding of over de snelheid van definitief ja zeggen?
o

De deelnemers kunnen meedoen op volgorde van de voorlopige inschrijving van de
afgelopen maanden. Wij benaderen als eerste de mensen hoger op de lijst. Mochten
dezen niet meer willen meedoen of niet tijdig reageren, dan zal worden doorgegaan naar
de mensen op de wachtlijst.

•

Wie van de mensen staat op de deelnamelijst en wie op de wachtlijst?
o

•

Iedereen ontvangt komende week een mail met waar hij/zij op de lijst staat.

Kan ik ergens terugvinden tot in welke postcodegebieden deze roos reikt?
o

Woon je in één van de volgende postcodegebieden: 2517, 2518, 2561, 2562, 2563,
2565, 2566, 2571 of 2573? Dan val je binnen de zogenaamde postcoderoos. Dat
betekent dat je mag investeren in en meeprofiteren van het collectieve zonnedak op CMS
Abeelschool.

Energieleverancier:
•

Moet je Haagse stroom ook als energieleverancier nemen? Ik zit nu bij een andere leverancier.
o

Dit hoeft niet. Het is voor ons administratief wel makkelijker en daarom brengen we
deelnemers die niet overstappen €2/paneel/jaar in rekening voor extra
administratiekosten. Bovendien bieden we nu een eenmalige korting van €30/jaar als je
overstapt naar Haagse Stroom = om. Meld je hier aan.

•

Via welke leverancier komt jullie gas wanneer we zouden overstappen?
o

Haagse Stroom levert ook gas, en deze wordt vergroend middels certificaten. Maar dit
project gaat uiteraard alleen over stroom.

•

Hoe garandeer je dat we onze eigen opgewekte stroom geleverd krijgen? Bestaat gegarandeerd
groene stroom?
o

Je krijgt niet je eigen opgewekte stroom thuis geleverd. Iedereen krijgt thuis dezelfde
“grijze” stroom geleverd. Bij investering in dit project en bij stroomafname bij Haagse
Stroom = om stimuleer je wel dat er meer duurzame opwek wordt gerealiseerd in het
land, waardoor het percentage echte duurzame Nederlandse stroom stijgt.

•

Welke energieleveranciers werken mee aan de postcoderoosregeling?
o

Check hier de lijst van deelnemende energieleveranciers. Als je huidige leverancier niet
op de lijst staat, is het goed om zelf even bij ze te checken of ze administratief de
energiebelastingkorting kunnen verwerken ivm de regeling verlaagd tarief, of
postcoderoos. Wij horen graag wat het antwoord is.
Als je energieleverancier niet meedoet, kan je altijd overstappen op Haagse Stroom =
om, of één van de andere leveranciers op de lijst. Anders kan je helaas niet meedoen.

•

Kan je ook in meerdere projecten deelnemen binnen de postcoderoos?
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o

Je kan deelnemen tot je eigen verbruik in meerdere projecten, dus als je 3000 kWh per
jaar verbruikt kun je bijvoorbeeld 4 panelen nemen in dit project en 4 panelen in een
ander project.

Financieel:
•

Welk deel van de prijs per kwh is de energiebelasting?
o

•

De energiebelasting is dit jaar 11,82 cent/kWh incl. BTW.

Krijgen wij ook inzage in de totale opbrengst. Heb je straks een rekenvoorbeeld? Bedragen,
rendement etc.
o

Als de business case definitief is na opdrachtbevestiging met alle leveranciers dan zal
deze op de site worden gedeeld, inclusief een rekenvoorbeeld voor investering in 1
paneel.

•

Is schoonmaak van panelen ook begroot in de business case?
o

•

Jazeker, hier nemen we een bedrag per jaar voor in op.

Is er iets te zeggen over terugverdientijd?
o

De terugverdientijd is ongeveer 8-9 jaar (en beter als we ook de bijdrage krijgen van het
Klimaatfonds en Fonds1818).

•

Wat zijn de totale exploitatiekosten per jaar voor het hele project? Welk deel van de
stroomopbrengst is nodig om de exploitatiekosten te dekken?
o

De totale exploitatiekosten per jaar zijn ongeveer €2.600 (oftewel €11/paneel). Dit getal
kan nog iets wijzigen als we de definitieve opdrachten hebben afgesloten met de
leveranciers. De verwachte stroomopbrengsten zijn ongeveer €3.100 (of €13/paneel) aan
het begin van het project. Naarmate de installatie ouder wordt neemt de maximale
productie iets af.

•

Is er een "strijkstok"?
o

Wij rekenen een bedrag van €1.500 om dit project te realiseren. Dit bedrag graat
grotendeels naar de experturen van de landelijke advies coöperatie REScoopNL.
Hannah wordt betaald uit een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

•

Wat is de afschrijvingstermijn van de panelen en is dit lineair?
o

•

De panelen worden lineair over 15 jaar afgeschreven.

Van de 300 euro per paneel, zit daar de BTW al in, of komt deze nog terug?
o

In de €300/paneel zit de BTW in. Die krijgt de coöperatie later terug en zal uiteindelijk
weer verdeeld worden over de leden.

•

Kunnen wij tussentijds zien hoe het met het opwekken gaat?
o

Op de site zal een monitoringstool beschikbaar zijn, zodat je altijd kunt zien wat de
opwek is. Deze zal ook goed in de gaten gehouden worden, zodat we meteen kunnen
ingrijpen mocht de opwek niet zo hoog zijn als verwacht.

Juridisch:
•

Verschuift de verantwoordelijkheid van het onderhoud van het dak? (Bijvoorbeeld naar de
coöperatie)
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o

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het dak blijft bij de dakeigenaar. De
coöperatie verzorgt het onderhoud aan de panelen.

•

Wat verandert en volgend jaar precies aan de postcoderoosregeling?
o

Dit is een helder artikel met wat ver zal veranderen in de nieuwe regeling:
https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/kamerbrief-vernieuwde-postcoderoosregeling-2021

•

Zijn de panelen bij koop dan eigendom van de kopers?
o

De panelen zijn bij koop eigendom van de cooperatie. Als deelnemer ben je lid van de
coöperatie en heb je dus zeggenschap wat er met de panelen gebeurt, bijvoorbeeld aan
het einde van de looptijd van het postcoderoosproject na 15 jaar en er besloten moet
worden wat er met de panelen gebeurt.

•

Waarvoor zijn de leden van de corporatie wel/niet aansprakelijk? (Bijvoorbeeld school brand af
ten gevolge kortsluiting in PV cellen)
o

Haagse Stroom is een coöperatie UA (uitgesloten van aansprakelijkheid). Dit betekent
dat de leden niet bijdragen in een tekort van de coöperatie.

•

Komen er verplichtingen zoals jaarvergaderingen ed?
o

In de statuten wordt de mogelijkheid voor het opzetten van een ‘afdeling’ georganiseerd
(via een statutenwijziging die nu wordt gedaan). Er komt dan een afdeling voor het PCR
project van de Abeelschool. De afdeling beheert zelf hun project en beslissen ook zelf
wat er met het surplus gebeurt en zij houden ook hun eigen projectadministratie bij. Het
coöperatiebestuur blijft dezelfde en faciliteert het bestuur van de afdeling. Besluitvorming
binnen de afdeling kan via de ALV van de coöperatie plaatsvinden, zodat er geen extra
regel/vergaderdruk ontstaat.

•

Over verlies en beschadigen: als panelen beschadigd raken, is de productie/stroomuren
verzekerd?
o

De zonnepanelenverzekering dekt productieverlies vanaf 7 dagen na beschadiging. De
eerste 7 dagen zijn dus eigen risico. Enig probleem aan de panelen zal zo snel mogelijk
gerepareerd worden.

Leveranciers:
•

Hoe gaat het overleg met Stedin, kunnen wij worden aangesloten binnen korte tijd?
o

•

De installatieafspraak met Stedin staat voor de week van 20 juli.

Energieacademie op ZKD leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op met projecten
voor schoonmaak van panelen, misschien goede partner voor schoonmaak?
o

•

Hier zullen we naar kijken tzt.

Welke type panelen zijn het? En waarop hebben jullie je keuze voor deze panelen gebaseerd?
o

Het zijn zonnepanelen van het merk SolarWatt. Dit is een bekend merk uit Duitsland die
ook als beste zijn getest door de consumentenbond. Deze worden aangeboden door de
leverancier Solar Engineers waar wij al jaren goede ervaringen mee hebben.
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