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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



Onze leden
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Wie zijn wij

Klaas Verberg 

penningmeester
Klaas Esselink 

projectrealisatie

Mathijs Koper

voorzitter
Renée vd Zwan

secretaris

Jonathan de Mooij

werving

Marco v 

Steekelenburg

nieuwe projecten

Dennis Clement

werving

Hannah Witteveen

coördinator coöperatie



De groenste energieleverancier

om | nieuwe energie scoort voor

het 6e 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.

Onderzoek uitgevoerd door Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE. 

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


Hoe werkt dit collectieve opwekproject?
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● Dakeigenaar stelt dak beschikbaar en tekent huurovereenkomst met de coöperatie

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

● De coöperatie ontvangt subsidie voor elke
opgewekte kWh vanuit de Subsidieregeling
Collectieve Energieopwekking (SCE) van RVO

● De coöperatie verkoopt de opgewekte
stroom aan om | nieuwe energie

● De opbrengsten worden uitgekeerd
aan de leden na betaling jaarlijkse kosten

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

● Projectraad van deelnemers neemt samen
beslissingen over het project



SCE Subsidieregeling in detail
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Deelname niet gelinkt aan eigen elektriciteitsverbruik, of zonnepanelen op eigen dak

Je kan deelnemen aan zoveel projecten als je wilt

Je hoeft geen stroom af te nemen bij Haagse Stroom, maar krijgt wel bonus bij overstap

Postcoderoosvoordeel loopt niet via je energieleverancier (zoals bij de oude regeling)

Subsidiebedrag staat vast voor 15 jaar

Je moet in de postcoderoos wonen als de deelnemerslijst definitief is (alle ledeninleg geïnd)

Bij verhuizing en vererving kan de participatie behouden worden

Huurders en ondernemers met kleinverbruikersaansluiting kunnen ook meedoen

Participatie overdraagbaar naar (nieuwe) deelnemer in de postcoderoos
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Zonnedak Sporthal Oranjeplein



Het dak

● Eigendom van de Gemeente

● Ruimte voor 520 panelen van 375 Wp

● Opwek 1e jaar: 178.000 kWh

● Genoeg stroom voor 60 huishoudens
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Deelname

● Op dit moment 64 geïnteresseerden met een totale vraag van 580 panelen1

● Verplicht aantal deelnemers is min 39 voor SCE regeling (voor elke 5 kWp 1 deelnemer)

● Beleid voor toewijzing aantal panelen per deelnemer:

○ Definitief gewenste aantal panelen nu opgeven via nieuw formulier op de site

○ Toewijzing op volgorde en met aantal panelen van oorspronkelijke inschrijving (minimaal 3)

○ In eerste instantie maximaal 13 panelen per deelnemer (om te voldoen aan de regeling, 

zoveel mogelijk mensen laten meedoen)

○ Indien er panelen over zijn en er geen andere mensen meer op de wachtlijst staan, toekenning 

telkens met 1 extra paneel per deelnemer, op volgorde inschrijvingslijst tot maximaal 

gewenste aantal opgegeven

○ Helaas zullen zelfs dan waarschijnlijk mensen teleurgesteld moeten worden; deze komen dan 

op de wachtlijst

● Je hebt je nu vrijblijvend ingeschreven. Bij tekenen ledenovereenkomst en inleg geld 

wordt je deelname definitief.
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1 – gebaseerd op inlegbedrag van €300/paneel (zonder lening) 



De cijfers
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Investering per paneel1 € 70,-

Jaarlijkse netto inkomsten per paneel over 15 jaar:

subsidie inkomsten + stroomverkoop

- jaarlijkse kosten

€ 8,-

Terugverdientijd ~11-13 jaar

Indicatie rendement over 15 jaar1,2 ~4-6%

1. Eventueel doet het Klimaatfonds/Fonds1818 een eenmalige bijdrage van max € 53/paneel (mits budget toereikend 

is). Deze bijdrage zal pas ontvangen worden na installatie en zal eind 2021 en 2022 worden uitgekeerd aan de 

deelnemers. Indicatie rendement hier is zonder deze bijdrage. Met bijdrage zal rendement hoger zijn dan 15%.

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



Financiering Energiefonds Den Haag

Het Energiefonds Den Haag, ED, is een initiatief van de gemeente Den Haag en 

ondersteunt duurzame energieprojecten in de Haagse stad en in de provincie 

Zuid-Holland

● Lening: 80% van totale kosten

● 1,9% rente percentage

● Annuïtaire lening, 15 jaar
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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;

● 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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Projectraad

Voor dit project wordt een Projectraad aangesteld van tenminste 3 deelnemers 

van het project die het bestuur adviseren over dit project. Bestuur is 

eindverantwoordelijk.

De Projectraad kijkt voor ALV actief mee met:

● hoeveel er is geproduceerd

● andere ontwikkelingen die te maken hebben met project

● welke mogelijke (onvoorziene) kosten we moeten maken

● adviseert bij einde Postcoderoosregeling (na 15 jaar):

○ wat er met de panelen gebeurt (aan de dakeigenaar verkopen/geven, of aan 

andere partij verkopen)

○ hoeveel/wanneer het overgebleven geld wordt uitgekeerd
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Projectplanning
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Aanvraag subsidie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RvO) (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking)

1 april = afgerond

Informatieavond 10 mei

Tekenen ledenovereenkomsten door deelnemers en innen ledeninleg zsm*

Antwoord RVO gunning subsidie binnen max 14 weken mei – begin juli

Opdrachtverstrekking aan zonnepanelenleverancier, aan Stedin voor 

netaansluiting, en verzekeringen; lening afsluiten

zsm*, na gunning 

sbsidie en ledeninleg

Plaatsing panelen Binnen 6 weken na

gunning subsidie

(juli - september)

* Potentieel vertragende factoren:

1. Subsidie toekenningsdatum

2. Netaansluiting plaatsing door Stedin (binnen 18 weken na opdrachtverstrekking)

3. Juridische aspecten



Wat we jou vragen

1. Bevestig definitief gewenste aantal panelen via formulier → voor 25 mei

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

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

3. Ontvangst ledenovereenkomst + prospectus → zsm

4. Definitieve inschrijving + tekenen ledenovereenkomst → zsm

5. Overmaken inleg → zsm
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➢ Feestelijke opening zonnedak!
streefdatum: september



Nog meer bij Haagse Stroom

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

Ken je een mooi groot dak in de buurt of wil je je ook inzetten om 

zoveel mogelijke lokale duurzame stroom op te wekken?

→ stuur dan een mail naar zon@haagsestroom.nl

Overstappen naar Haagse Stroom als energieleverancier kan via 

www.haagsestroom.nl

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


Vragen

19Zie ook: www.haagsestroom.nl/faq

http://www.haagsestroom.nl/faq


Vragen - algemeen

● Haagse Stroom is op zoek naar daken – moeten deze in Den Haag zijn?
○ Voor ons stroomleveringscontract met de gemeente moeten wij deze zelfde hoeveelheid stroom binnen de 

stadsgrenzen van Den Haag opwekken. We zijn nu dus alleen op zoek naar daken in Den Haag, maar in 

andere steden/dorpen zijn genoeg andere duurzame initiatieven die ook opweklocaties zoeken.

● Krijg je de stroom letterlijk geleverd aan je huis?
○ Dit is helaas fysiek niet mogelijk. De stroom die opgewekt wordt gaat het net op en wordt verkocht aan om | 

nieuwe energie, die de coöperatie betaalt voor elke kWh die opgewekt wordt.

● Kunnen we meer panelen kopen dan we hebben eerst gevraagd?
○ Aangezien het inlegbedrag door de lening een stuk lager is dan de oorspronkelijke €300, wil je inderdaad 

misschien het aantal panelen wijzigen. Dit kan, maar voor de allocatie van de panelen aan alle 

geïnteresseerden houden we het beleid aan zoals genoemd op pagina 11.

● Wat is het voordeel van het investeren in zonnepanelen via de postcoderoos, als je nu al 100% 

groene stroom van Haagse Stroom afneemt?

○ Mee investeren in dit project zorgt dat je meehelpt meer lokale duurzame stroom op te wekken, waardoor we 

meer opwekprojecten kunnen blijven realiseren. En natuurlijk krijg je een mooi rendement op je investering.

● Is de investering evt. op een later tijdstip overdraagbaar/verkoopbaar aan een derde?

○ De participaties zijn overdraagbaar. Voor de overname kan de deelnemer zelf iemand zoeken, wel in de 

postcoderoos, of wij helpen met de verkoop onder huidige deelnemers of andere geïnteresseerden.
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Vragen - algemeen

● Hoe is de situatie met (de weinige) omwonenden van het gebouw, en in hoeverre kunnen die 

overlast ervaren van de panelen, of nog bezwaar aantekenen?

○ Wij hoeven voor het plaatsen van deze zonnepanelen geen vergunning aan te vragen en bewoners kunnen 

dan ook geen bezwaar aantekenen. In principe zouden ze geen overlast moeten ervaren van de panelen.

● Bestaat de mogelijkheid om na 15 jaar het project te vernieuwen (i.e. met nieuwe panelen, 

reviseren) met een nieuwe investering? De omvormer kan dan in het vervolgproject nog zo'n 9 jaar 

mee. De aansluiting ligt er al, dus het rendement van een tweede ronde kan dan door lagere kosten 

nog beter uitvallen.

○ Dit is mogelijk als de gemeente als dakeigenaar hier ook mee akkoord gaat. In de huurovereenkomst is 

opgenomen dat samen besloten kan worden tot verlenging van de huurovereenkomst. In de business case nu 

zijn de stroominkomsten en de jaarlijkse uitgaven ongeveer gelijk in jaar 16-25, maar door lagere kosten kan 

het mogelijk zijn dat de winst nog goed is. De projectraad en de deelnemers samen met het bestuur besluiten 

dan op dat moment of het project verder gaat of niet. De zonnepanelen gaan in principe 25-30 jaar mee.

● Is er een verschil in stemrecht (3 panelen versus 13 panelen pp) of is het een stem per deelnemer?

○ In onze statuten is bepaald dat elke deelnemer gelijk stemrecht heeft, onafhankelijk van het aantal panelen 

waarvoor deze deelnemer meedoet.
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Vragen - financieel

● Hoe werkt de terugverdientijd?
○ De terugverdientijd is berekend door te kijken naar de cumulatieve inkomstenstroom van dit project. Na 

ongeveer 11-13 jaar is deze positief.

○ Het rendement schommelt per jaar (bijv. door de extra kosten elke 5 jaar voor panelen inspectie). Hierdoor

verhoudt het jaarlijkse rendement zich niet precies tot de terugverdientijd van 11-13 jaar.

● Opbrengsten = subsidie + opgewekte stroom. Dus niet 'eigen' energieverbruik salderen?
○ Met de nieuwe postcoderoosregeling wordt er inderdaad niet meer gekeken naar je eigen stroomverbruik. 

Volgens de regeling mag je meedoen voor zoveel je wil, als voor het hele project er maar een minimaal aantal 

deelnemers is, in dit geval 39.

● Is de lening verplicht of mag je ook het volledige bedrag van 300 per paneel betalen?
○ De lening is voor het hele project. Het is dus niet mogelijk om voor het volledige bedrag mee te doen.

● Wat is het rendement verlies van de panelen, gemiddeld per jaar/periode?

○ De degradatie van de panelen is ongeveer 0,88% per jaar. Dit is meegenomen in de business case 

berekeningen.

● Wat is de bonus bij overstap naar Haagse Stroom (voor stroom)?
○ We willen graag zoveel mogelijk deelnemers motiveren om over te stappen naar Haagse Stroom voor het 

energieverbruik thuis. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer lokale stroom we kunnen opwekken. Uiteindelijk 

delen alle leden mee in de winst. Als overstappen een boete betekent bepalen we graag in overleg hoe we 

deze drempel kunnen wegnemen of zo laag mogelijk kunnen maken.
22



Vragen - financieel

● Als het tegenvalt dan wordt het rendement uiteindelijk minder, kan het zo zijn dat er extra geld 

ingelegd moet worden bij hele grote tegenvallers in die 15 jaar? Zit de verwijdering van de panelen 

bij einde looptijd wel in business case?

○ In de business case hebben we reserveringen opgenomen voor nieuwe omvormers later in het project, en ook 

een reservering voor eventuele extra kosten (bijv. voor verwijdering van de panelen na jaar 15). We hebben 

ook een bedrijfsaansprakelijkheids- en panelenverzekering, die de grootste risico’s afdekken. Bij eventuele 

calamiteiten zijn de eerste paar dagen opwek niet gedekt, maar dat is maar een klein verlies. In principe is dus 

het meeste afgedekt, maar er is een hele kleine kans dat er wat geld bijgelegd zou moeten worden.

● In de kosten, zit daar dan ook de aflossing van de banklening bij?

○ Jazeker, de kosten voor de aflossing van de banklening zijn meegenomen in de business case.

● Door een bijdrage van Klimaatfonds/Fonds1818 zou het rendement 15% kunnen zijn, is dat jaarlijks 

over de hele looptijd? (lijkt wel erg hoog...)

○ Dit is inderdaad dan het gemiddelde jaarlijkse rendement gedurende de looptijd. Doordat deze bijdrage een 

vast bedrag is op basis van de bespaarde CO2 door dit project, maar dit bedrag niet over het volle 

inlegbedrag van € 300 wordt verdeeld, is dit in euro's verdeeld over maar € 70 dus relatief hoog. Hou er wel 

rekening mee dat het niet zeker is of we deze bijdrage krijgen en voor hoeveel. Deze kunnen we pas 

aanvragen na realisatie, als de panelen gaan “draaien”. 23



Vragen - technisch

● Welk merk en type panelen en omvormers worden er geplaatst?

○ De zonnepanelen die geplaatst zullen worden zijn de Solarwatt ECO 120M (375Wp). Dit zijn 

hoge kwaliteit glas-glas panelen uit Duitsland.

○ De omvormers zijn van het merk SMA, ook uit Duitsland. Er zullen 2 van het type SMA STP 

Core1 50K geplaatst worden, en 1 van het type SMA STP 25000TL.

● De sporthal is niet de stroomafnemer. Op wiens naam komt de stroomaansluiting dan 

wel en kan het net ter plaatse de pieken van deze zonnestroom aan?

○ De nieuwe aansluiting komt op naam van onze coöperatie en wij sluiten een contract om de 

stroom te verkopen aan om | nieuwe energie. De grootte van de aansluiting is voldoende om 

alle stroom terug te kunnen leveren.
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