


Purmerend stapt over op
Zonnestroom

Een initiatief van Opgewekt in Purmerend



Wie is Opgewekt In Purmerend 
(OIP) 

• Stichting die zich inzet voor de bevordering van duurzaamheid in en om 
Purmerend.

• Evenementen (medeorganisator van deze beurs).

• Energy Party’s, energiebesparing workshops.

• Verleent dient zoals scans voor warmtelekken.

• Participeert in de gemeentelijke “Denktank duurzaamheid”.

• Realiseert collectieve zonnepanelenprojecten.
• M.n. “Zonnepanelen niet op eigen dak”.



Motivatie zonne-energie projecten

• Lokaal opwekken van duurzame energie.

• Inwoners zonder geschikt kunnen toch ‘zelf’ energie opwekken.

• Benutten daken van maatschappelijk vastgoed.

• Actieve steun maatschappelijke partners. 

• Tegengaan van de klimaatverandering / besparen op CO2 uitstoot.

• Goed financieel rendement voor deelnemers.



Waarom zonnepanelen in 
collectief verband?

• Deelnemers hebben geen geschikt eigen dak.

• Financieren van een heel systeem is te duur.

• Men is onbekend met de materie en installatie werkzaamheden.

• Onbekendheid met het mogelijke rendement op de investering in zonne-
energie.

Belangrijk voordeel voor deelnemers:

• Bij aanvang collectief project voor 15 jaar zekerheid.



ZON OP STADHUIS PURMEREND

ZON OP ANTONI GAUDI PURMEREND

ZON OP DE KRAAL PURMEREND

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Wie doet wat in het project?



Welke rol heeft OIP?

• Initiator van nieuwe zonnepanelen projecten in Purmerend.

• Voert overleg met de betrokken partijen.

• Verzorgt de selectie van de installateur.

• Begeleidt de uitvoering van het project.

• Verzorgd de promotie van het project.



Welke rol heeft Zon op Purmerend?

• Gerealiseerd project wordt overgedragen aan de coöperatie Zon op 
Purmerend.

• Deze wordt de eigenaar en beheerder van de installatie.

• Sluit en beheert daarvoor contracten en overeenkomsten.

• Verantwoordelijk voor de aansluiting op het elektriciteitsnet.

• Voert de administratie voor uitbetaling van de opbrengst aan deelnemers.



Welke rol heeft Zon op Nederland?

• Zon op Nederland verzorgt praktische projectondersteuning door o.a.:

• Het opstellen van modelcontracten.
• Opstellen en uitwerken van het businessplan.
• Deelname aan overleg met b.v. de dak-eigenaar.

• Voert daarnaast de administratie voor de coöperatie Zon op Purmerend.

• Administratie tegen lage kosten per deelnemer.
• Continuïteit gewaarborgd.



Hoe neem je deel?



(Voor) inschrijven voor het project

• Op onze website vind u informatie over het nieuwe project:

• http://www.opgewektinpurmerend.com/zonnepanelenprojecten/zon-op-
de-kraal/.

• Klik op “Ik wil mij inschrijven”.

• Op de website van Zon Op Nederland:

• Maakt u een account aan.

• Kunt u (voor) inschrijven voor het project.

• Kunt u lid worden van de coöperatie Zon op Purmerend.

http://www.opgewektinpurmerend.com/zonnepanelenprojecten/zon-op-de-kraal/


Certificaat / participatie

• Waarom geen zonnepaneel, maar certificaat of participatie?

• Deelname vindt plaats door het kopen van certificaten die elk gelijk staan 
aan ongeveer 250 KWh per jaar.

• Het project zal naar verwachting 82.500 KWh per jaar opleveren, 
waardoor er ruimte is voor (82.500 / 250 KWh) ongeveer 330 
certificaten.

• De hoeveelheid opgewekte energie zal van jaar tot jaar iets hoger of 
lager uitvallen.



Hoeveel certificaten heeft u nodig?

• Deel uw elektriciteitsverbruik door eenheden van 250 KWh.

• Stel uw elektriciteitsverbruik is 2.500 KWh per jaar, dan zou u (2.500 
KWh / 250 KWh) 10 certificaten nodig hebben.

• Bij 3.500 KWh per jaar zouden dit 14 certificaten zijn.

• Korting op energiebelasting is nooit groter dan wat je betaald.

• Houdt rekening met verwachte besparingen (ledverlichting), maar ook 
met de aanschaf van b.v. een warmtepomp of een elektrische auto!



Wat kost een participatie? (1)

• De totale kosten gedeeld door het aantal certificaten.

• Worden door diverse factoren bepaald:

• Investering in het systeem.
• Installatiekosten van het systeem
• Type en kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet.
• Projectondersteuning vanuit Zon op Nederland.
• Overige kosten.

• De ligging van het dak t.o.v. de zon die grotendeels de opbrengst 
bepaald.

• Voor de inschrijving komt een zogenaamde prospectus beschikbaar.



Wat kost een participatie? (2)

• Voor dit project gebruiken we een nieuw type aansluiting.

• Uitgangspunt is dat het project zich in ongeveer 8 jaar terug kan 
verdienen.

• De kortingsregeling voor de energiebelasting geldt gegarandeerd voor 
een periode van 15 jaar.

• Contracten voor dak gebruik lopen voor 15 jaar.

• Huidige verwachting is dat zonnepanelen systemen tussen 20 tot 25 jaar 
mee kunnen.



Project “Zon op De Kraal”





Wie kunnen er mee doen?

• Alle inwoners van Purmerend kunnen lid worden van de coöperatie.

• Alleen leden van de coöperatie kunnen deelnemen in het project.

• Alleen de leden woonachting in het postcoderoos gebied:

• 1121, 1441, 1442, 1443, 1445, 1447, 1448, 1456, 1461

• hebben recht op teruggave van de energiebelasting.





Opbrengsten voor de
deelnemers?



Wat levert het op?

• Coöperatie verkoopt de opgewekte stroom.

• Na aftrek van de kosten wordt dit aan de leden uitgekeerd.

• Deelnemers krijgen korting op de energiebelasting van hun 
elektriciteitsafname thuis.

• Verrekenen korting op uw jaarafrekening.

• Bij de twee eerdere projecten lagen de opbrengsten per certificaat rond 
de € 40.

• Daarnaast keren sommige maatschappijen een kleine bonus uit aan de 
coöperatie.



Samenvatting



Samenvatting (1)

• Alleen leden van de coöperatie kunnen deelnemen in het project.

• Alleen de leden woonachting in het postcoderoos gebied

1121, 1441, 1442, 1443, 1445, 1447, 1448, 1456, 1461

• hebben recht op teruggave van de energiebelasting.

• Terugverdientijd van ongeveer 8 jaar zal leidend zijn voor de verdere 
uitwerking van dit project.



Samenvatting (2)

• Opbrengst worden na aftrek van de kosten door de coöperatie uitgekeerd.

• De korting op de energiebelasting wordt door uw leverancier verrekend 
op uw jaarrekening.

• Kortingsregeling is voor een gegarandeerde periode van 15 jaar.

• Coöperatie beheert het systeem, waardoor de deelnemers / leden volledig 
worden ont-zorgt.

• Naast een bijdrage aan een beter milieu levert deelname een goed 
rendement op.



Vragen / nadere informatie

• Voor vragen en nadere informatie:

zonopdekraal@opgewektinpurmerend.com

• Zie ook onze website: www.opgewektinpurmerend.com

• Let op:

• Er zijn ‘slechts’ 330 certificaten beschikbaar.
• Tot 14 april was al voor 100 certificaten voor-ingeschreven.

• Toewijzing gaat op volgorde van definitieve inschrijving.

mailto:zonopdekraal@opgewektinpurmerend.com
http://www.opgewektinpurmerend.com/

