
Q&A rond ALV 12 juni 2020 
Antwoorden gegeven tijdens de ALV vind je terug in het verslag.  

1 Opvolger PCR  

Nr Vraag Antwoord Van 

1 Totale budget 
Er komt een verplichtingenbudget van 37 miljoen beschikbaar. 
Uitgaande van een mogelijke vergoeding van € 0,10/kWh geeft dit voor 15 
jaar een vergoeding voor 370 miljoen kWh = 24,7 miljoen kWh/jaar 
Bij een opbrengst van 300 kWh per paneel betekent dit in 2021 een 
investeringsbudget voor ca. 82.000 panelen (als vergoeding lager vastgesteld 
wordt, meer panelen). 
 
Vraag 1: hoeveel kWp is er in 2019 aan nieuwe postcoderoosprojecten 
bijgekomen? 

 
43,5 MWp (Lokale Energie Monitor 2019) 
NB de tabel in LEM2019 vermeldde ten 
onrechte kwp.  

Piet Melzer  
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 

2a Totale budget 
Er komt een verplichtingenbudget van 37 miljoen beschikbaar. 
Uitgaande van een mogelijke vergoeding van € 0,10/kWh geeft dit voor 15 
jaar een vergoeding voor 370 miljoen kWh = 24,7 miljoen kWh/jaar 
Bij een opbrengst van 300 kWh per paneel betekent dit in 2021 een 
investeringsbudget voor ca. 82.000 panelen (als vergoeding lager vastgesteld 
wordt, meer panelen). 

 
Vraag 2: welk bedrag is er in 2019 in totaliteit aan energiebelasting 
teruggegeven uit hoofde van de postcoderoosregeling? 

Dat weten we niet. 
 
Maar de subsidie betaalt geen 0.10/kWh 
uit. Hier gaat de energieprijs nog van af. Als 
de energieprijs stijgt de komende jaren 
wordt er minder subsidie uitgekeerd en 
kunnen meer projecten beroep doen op de 
subsidie. 

Piet Melzer  
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 

2b Totale budget 
In de brief aan de Tweede Kamer van de minister van EZK d.d. 25 mei 2020 
lees ik: 
Budget 

Ja, de € 37 miljoen is verplichting voor alle 
PCR-projecten die in 2021 een beschikking 
hebben gekregen. 

Leo de Kok 

Coöperatie Duurzaam 
Garenkokerskwartier en Coöperatie Zon 
op Garenkokerskwartier 



Voor het budget sluit ik aan bij hetgeen besloten zit in de financiële reeksen 
onderliggend aan het regeerakkoord. Daartoe heeft het kabinet een 
inschatting gemaakt van de verwachte energiebelastingderving de komende 
jaren als de huidige Postcoderoosregeling zou worden voortgezet. Dit budget 
wordt overgeheveld van de inkomstenkant naar de uitgavenkant, waardoor 
het beschikbaar komt voor de subsidieregeling. Op basis hiervan kan ik in 
2021 een verplichtingenbudget van € 37 miljoen openstellen. 
 
1 Betekent dit dat dit budget van € 37 miljoen verplichtingen zijn voor een 
periode van 15 jaar voor alle PCR+ projecten die in 2021 een beschikking 
hebben gekregen?  
2 Wanneer dat het geval is kan er in 2021 maximaal 28.000 kWp aan PCR+ 
projecten gerealiseerd worden, terwijl er in 2019 totaal 43.500 kWh aan PCR 
projecten is gerealiseerd (zie bijgaand spreadsheet voor de onderbouwing). 
Uitgaande van een subsidietarief van € 0,10/kWh 

2c Totale budget 
Is het budget flexibel als er meer projecten los komen? 

Hoeveel er in het budget zit is een politieke 
keuze. In zekere zin is het dus wel flexibel, 
maar is het geen automatisch gegeven.  

Coöperatie Drechtse Energie U.A. 

2d Totale budget 
De PCR is nu open-einde-regeling, dan gaat veranderen, komt er wel genoeg 
geld? 

Dat zullen we moeten bezien. We 
verwachten dat het budget te laag is. 

Amsterdam Energie Coöperatie U.A. 

12a Subsidie voor 15 jaar gegarandeerd? 
De nieuwe regeling gaat voor vijftien jaar gelden. Mogen we er vanuit gaan 
dat als een project éénmaal binnen de nieuwe regeling is opgenomen de 
subsidie ( weliswaar jaarlijks in omvang fluctuerend in relatie tot de 
stroomprijs) ook daadwerkelijk voor vijftien jaar is gegarandeerd?  (Of moet je 
elk jaar afwachten of de pot niet toevallig leeg is?) 

Het werkt als de SDE+. 15 jaar een 
gegarandeerd tarief. De uitkering 
fluctueert mee met de energieprijs.  

zonopwaterland  
Johan Lok & Willem de Vries 

12b Subsidie voor 15 jaar of per jaar? 
Is het bedrag van de subsidie gelijk voor 15 jaar of gaat het jaarlijks uit de pot 
van dat jaar? 

Idem 12a. coöperatie Drechtse Energie 
Willy Verbakel  

3a Bovengrens project 392 projecten totaal 43,5 MWp (Lokale 
Energie Monitor 2019) = 111 kWp per 
project 

Piet Melzer  
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 



Het voornemen is zonne-energieprojecten van 15  tot 300 kWp met de 
nieuwe regeling te ondersteunen. Hat maximum voor een project is derhalve 
circa 900 panelen. 
 
Vraag 3: wat is de gemiddelde grootte van een postcoderoosproject? 

3b1 
en 
2 

Bovengrens project  
Is er een reden om een maximale 300.000 kWh toe te passen in de nieuwe 
PCR 2021? Dit zijn dan in de praktijk 60 leden. In het veld lijkt er wel behoefte 
aan hogere vermogens. 
Waarom staan jullie achter de 300 KWp grens? 
 

Hiervoor zijn twee redenen.  
1 We willen een zo’n groot mogelijke 
spreiding van projecten. Dus niet 50 grote 
projecten maar veel kleine projecten. 
Grote projecten zouden rendabel moeten 
zijn in de SDE++. We moeten met de hele 
zonsector zorgen dat dit rendabel uit de 
SDE++ komt. En niet uit deze speciale pot 
voor energiecoöperaties  
2 Het tweede argument is dat PBL rekent 
met een gemiddeld tarief. Als zij in die 
berekening een heel groot spectrum 
nemen krijg je of overstimulering van grote 
projecten en/of onrendable projecten bij 
kleine projecten.  
Eigenlijk is er nog een derde reden: we 
willen niet dat een paar particuliere 
ontwikkelaars de pot kunnen opsouperen 
en vervolgens ook nog eens geen 
lidmaatschapsgeld betalen voor onze 
belangenbehartiging.  
We willen liever meer coöperaties. 
 

Escozon Dominique Doedens 
dominique@escozon.nl 
 
Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas UA 

3c Bovengrens project 
- Waarom is er überhaupt een maximum vermogen? 
- Waarom is dat bij wind hoger dan voor zon? 
- Is het maximum van 300 kWp voor zon PV, 300 kWp DC of 300 kWp AC (dus 
aansluitwaarde)? 

Zie hierboven.  Richard Kamsteeg 
Ontwikkelaar Sociale Duurzame Energie 
kamsteeg@home.nl 
 



- 300 kWp is een heel willekeurig en vanuit de aansluiting op het elektra 
netwerk geredeneerd, vreemde maximale waarde.  Op een aansluiting van 
3*250 Amp kun je maximaal 173 kVA (kW) aansluiten; 300 kWp is dus ca. 2 x 
zo groot, maar je mag niet 2 aansluitingen hebben op hetzelfde WOZ object. 
De volgende stap in aansluitwaarde die netbeheerders aanbieden is 630 kVA, 
dit is weer veel te groot t.o.v. 300 kWp. Kortom: 300 kWp is een in de praktijk 
onzinnig aansluitvermogen en dus ook geen praktisch bruikbaar maximum! 
Het is beter deze maxima vermogens voor wind en zon te laten aansluiten op 
de aansluitwaarden in de praktijk die netbeheerders aanbieden. Ik pleit hierbij 
dan voor 630 kVA 
- Graag wil ik een onderbouwing voor de ‘willekeurige’ getallen van 300 en 
1.000 kWp voor zon respectievelijk wind 

3d Bovengrens project 
Ik heb 2 postcoderoosprojecten onderhanden boven de 300 Wp: 

• 1800 panelen veldopstelling (725 KWp) 

• 2000 panelen vleeskuikenstal (700 KWP) 
Gaan die onmogelijk worden door de nieuwe wetgeving? 

Splits het in meer projecten (zie ‘projecten 
splitsen’) of vraag SDE aan 
We zijn hier nog in overleg met EZK over 
een oplossing.  

Willem Buiter  

Zonnepark PCR de Vlaas 

 

3e Bovengrens project 
En als je project nou groter is dan deze bovengrens? 

Idem Jan Bouwens 

35 Bovengrens project 
grenzen kun je toch met staffels oplossen?! 

 Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon 
u.a. 

4a Projecten splitsen? 
Het voornemen is zonne-energieprojecten van 15  tot 300 kWp met de 
nieuwe regeling te ondersteunen. Hat maximum voor een project is derhalve 
circa 900 panelen. 
 
Vraag 4: mag je in de nieuwe regeling nog steeds je project splitsen in 
verschillende postcoderoosprojecten (denk aan het dak van het gemeentehuis 
van Delft met 2 verschillende postcoderozen)? 

Ja. We willen er wel voor zorgen dat er 
meerdere projecten op een dak kunnen. 
Onnodig opsplitsen willen we voorkomen. 
Daar worden nu wetteksten voor gemaakt.  

Piet Melzer  
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 

4b Projecten splitsen? 
mag je een groter project middels MLOEA in stukken hakken zodat je bijv. 3 
kleinere projecten krijgt die wel onder de regeling kunnen vallen? 

Ja, zie boven Aernoud Olde (RES-vertegenwoordiger 
Noord Holland Zuid)  



5 Energiebelasting prognose? 
Voor reeds bestaande postcoderoosprojecten wordt de huidige regeling 
voortgezet, zonder afkoop- of overstapregeling. In het Klimaatakkoord is 
voorzien dat de energiebelasting op elektriciteit  
fors verlaagd wordt ter compensatie van de verhoging van de 
energiebelasting op gas.  
 
Vraag 5: wat wordt voor de komende jaren het beleid inzake de hoogte van 
de energiebelasting? 

 
De achterliggende documenten kan je hier 
downloaden. 
 

Piet Melzer  
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 

6a Verhuizen & bestaande PCR? 
In de nieuwe regeling is voorzien dat deelnemers aan een 
postcoderoosregeling hun participatie kunnen behouden, ondanks een 
eventuele latere verhuizing uit het postcodegebied. 
 
Vraag 6: geldt de nieuwe regeling ook voor de reeds bestaande 
postcoderoosprojecten? 

Nee. Aan de oude regeling wordt nog niks 
veranderd. Maar dit is een goed punt, dat 
we eigenlijk nog niet besproken hebben. 
We zijn namelijk altijd van een 
overgangsregeling uitgegaan; we hadden 
niet verwacht dat de oude en de nieuwe 
regeling naast elkaar zouden blijven 
bestaan. 

Piet Melzer  
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 

6b Verhuizen & bestaande PCR? 
Wordt de verhuismogelijkheid ook beschikbaar gesteld voor oude PCR's? 

Zie hierboven Deelstroom Delft 

7a Bestaande PCR benadeeld? 
Ik zou graag willen weten hoeveel moeite EnergieSamen, als onze betaalde 
belangenbehartiging, heeft gedaan om te zorgen dat de oude Postcoderoos 
niet blijft zitten met nadelen tov de nieuwe. Dat het complex is om situaties 
waarin de oude regeling geldt, om te zetten naar de nieuwe, dat las ik, en dat 
geloof ik. Maar nu worden de mensen 'van het eerste uur' (weer) 
gestraft/benadeeld. Dat motiveert absoluut niet. Alle leden van bestaande 
postcoderoos-regelingen gaan nu mogelijk te maken krijgen met een minder 
gunstige businesscase, met minder korting, gaan daar over klagen, en dat gaat 

Er wordt gezocht naar oplossingen – maar 
de juridische route is een vrijwel 
onhaalbare route.  
Suggesties zijn welkom... Wat zou er dan 
mogelijk moeten zijn? Het ministerie van 
EZK is bereid om mee te denken. 

Raoul Teeuwen - Opgewekt Rijssen  



niet helpen voor de energie-transitie, steun voor lokale initiatieven etc. Als dit 
niet gerepareerd wordt, kan dit mi heel veel schade opleveren. Ik zou willen 
dat er gezocht wordt naar mogelijkheden voor een aanvullende reparatie-
regeling: die moeten er zijn. Iets met een wil en een weg... 

7b1 Bestaande PCR benadeeld? 
Wat gaat Energie Samen doen voor de bestaande postcoderooscoöperaties, 
nu er geen overgangsregeling komt. Als niet de voor dit jaar geldende EB 
wordt bevroren voor de resterende periode dreigen zij dubbel getroffen te 
worden, zowel door de lage energieprijzen als door de lager wordende EB. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat juist de coöperaties die al jaren aan de 
weg timmeren in de problemen komen. 
Het moet toch mogelijk zijn (als de ambtenaren van EZ onwillig zijn) om dit via 
de Tweede Kamer te bereiken en ook deze coöperaties zekerheid te bieden. 
 

Zie hierboven. 
 

Wilma Paalman-Vloedgraven  
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. 
en Coöperatie Hof van Twente op Rozen 
U.A. 

7b2 Bestaande PCR benadeeld? 
Ben niet tevreden met antwoord op vraag. Zoals bij ES bekend is, hebben wij 
de vraag voorgelegd aan belastingdienst. Het antwoord was volgens onze 
uitleg dat als de grondslag vervalt de beschikking die is afgegeven, blijft 
gelden voor de resterende periode. Er wordt gezegd dat er ook een andere 
uitleg mogelijk is. Maar we mogen van Energie Samen toch verwachten dat ze 
zich voor de meest gunstige uitleg zich volop gaat inzetten. Als dat niet via EZ 
kan, dan via politiek. 

Dat is bekend. Vanuit de expertgroep 
kijken we er anders tegenaan. We hebben 
beperkte capaciteit en proberen daarom te 
focussen op strijd die we kunnen winnen. 

Wilma Paalman-Vloedgraven  
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. 
en Coöperatie Hof van Twente op Rozen 
U.A. 

7c Bestaande PCR benadeeld? 
In tegenstelling tot wat tot nu toe gedacht werd komt er blijkbaar géén 
overgangsregeling. Dit betekent dus dat de bestaande projecten te maken 
kunnen krijgen met lager wordende opbrengsten vanwege wijzigingen in de 
belastingtarieven.  Kan hier, mocht het inderdaad veel slechter uitpakken dan 
tot nu toe voorzien, nog gepleit worden voor een vorm van compensatie? 

Zie hierboven. 
 

zonopwaterland  
Johan Lok & Willem de Vries 

23 Overgangsregeling 
Hoe groot is de kans dat er alsnog een overgangsregeling komt voor 
bestaande postcoderoosprojecten? 

 Enschede Energie 

8 Energiebedrijven Dit is aan de coöperaties zelf. Ze hebben nu 
wel de vrijheid om zelf te bepalen wat ze 

Escozon Dominique Doedens  



Wordt er actief gewerkt aan een model om de PCR projecten te koppelen aan 
de twee coöperatieve energieleveranciers? Waarmee deze eindelijk groot 
kunnen worden. Nu gaan vele PCR projecten nog naar commerciële partijen. 

met het geld doen. Ze kunnen afspreken 
met hun coöperatieve leveranciers om dat 
via de energierekening terug te geven. 

9 SDE++ categorie voor daken en kleine zonnevelden? 
Is lobby mogelijk voor een betere SDE++ prijs voor daken en kleine 
zonnevelden en eigen budgetten hiervoor? 
 

Ja, dat gaan we zeker doen! Escozon Dominique Doedens  

10a Tariefstelling (verzekeringen) 
In hoeverre wordt er in de onderhandelingen rekening gehouden met de 
daadwerkelijke verzekeringskosten die betaald moeten worden? In het 
oorspronkelijke rekenmodel van Zon op Nederland was een zeer laag bedrag 
opgenomen voor verzekeringen. Wij zijn nu geconfronteerd met fors hogere 
bedragen en hebben onze leden uit moeten leggen dat de oorspronkelijk 
doorgerekende terugverdientijd niet gehaald gaat worden. 
Indien er ipv de postocde roos regeling een subsidie komt, is het van groot 
belang dat deze gebaseerd is op de daadwerkelijke kosten die cooperaties 
dienen te betalen. 

Waar precies rekening mee wordt 
gehouden weten we in juni, bij het 
concept-advies van PBL. Dan vindt 
consultatie plaats.  
 
PBL doet een berekening van gemiddelde 
kosten en opbrengsten (gemiddelde prijzen 
uit de markt). Vervolgens geeft PBL een 
advies aan het ministerie van EZK. Het 
ministerie stelt het tarief vast. 
 
Elk jaar wordt het tarief bijgesteld n.a.v. 
ontwikkelingen in de markt.  

Wilma Eerenstein 

10b Tariefstelling (grondslag) 
Wat is de grondslag voor het bedrag per kWh? 

Zie hierboven. 
 

coöperatie Drechtse Energie 
Willy Verbakel  

10c Tarief/budget 
Is er al een indicatie over de bijdrage van volgend jaar? 

Zie hierboven. 
 

coöperatie Drechtse Energie 
Willy Verbakel  

10d Tarief 
Welke bedragen verwacht je voor basisbedrag en correctiebedrag? 

Zie hierboven Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon 
u.a 

10e Tarief 
wat wordt de subsidie per kWh? 

Zie hierboven Coöperatie Cohesie Heiloo U.A. 

11 Project 2020: eind dit jaar oude regeling aanvragen of even wachten? 
We begrijpen dat de nieuwe regeling vanaf 2021 in zou gaan.  Valt nu al te 
voorspellen hoe hard deze ingangsdatum is? M.a.w.: kunnen we ons 
voorbereiden op aanvragen die per 1 januari kunnen worden geëffectueerd?  
We stellen deze vraag omdat wij een nieuw project op stapel hebben staan 

Het zal niet 1 januari exact zijn, maar wel 
eerste kwartaal 2021.  
 
Ik zou die keuze laten afhangen van het 
concepttarief van PBL. Die kan nog wat 

zonopwaterland  
Johan Lok & Willem de Vries 



dat waarschijnlijk over enkele maanden in productie kan gaan. Is het nog 
verstandig om dit project bij Belastingdienst te melden en dus te laten 
meedoen  in de oude regeling?  Of kunnen we maar beter meteen in de 
nieuwe regeling stappen? ( We stellen ons voor dat je dan bv. een aantal 
maanden alleen stroomopbrengsten hebt en vanaf het moment dat de 
regeling ingaat ook subsidie verkregen kan worden). 

omhoog gaan, maar niet veel. Dan kan je 
de afweging maken in verhouding met de 
afnemende energiebelasting. 
Concept-advies PBL komt rond juni.  

13 Verhuizing (en overdracht) binnen nieuwe regeling 
We begrijpen dat het lokale kleinschalige karakter van de PCR regeling 
geborgd blijft door de eis van een minimum aantal leden uit het 
postcodegebied bij aanvang van de coöperatie. Als een lid verhuist mag hij/ zij 
lid blijven.  
1 Stel nu dat een lid dat verhuisd is uit het postcoderoosgebied  alsnog 
zijn/haar participaties wil verkopen, mogen deze dan worden verkocht aan 
iemand die ook buiten de postcoderoos woont?   
2 En mag overigens een participant die binnen de roos blijft ze overdoen naar 
iemand buiten de roos? 

Wij hebben liever zo min mogelijk 
administratie maar EZK wil meer waarborg 
dat de regeling inderdaad gebruikt wordt 
zoals bedoeld dan alleen een check bij de 
start. Dat betekent waarschijnlijk dat 
nieuwe leden in latere fase van een project 
bij moment van toetreding als deelnemer 
ook in de postcoderoos gevestigd moeten 
zijn en dat de eis van het minimum aantal 

lokale deelnemers van kracht blijft. 

zonopwaterland  
Johan Lok & Willem de Vries 

14 Eis aan verhouding aantal leden en opgesteld vermogen 
De koppeling tussen verbruik en productie komt te vervallen. Dat is 
zondermeer gunstig te noemen.  Tegelijkertijd moet de kleinschaligheid 
worden gegarandeerd.  
1 Begrijpen we goed dat er feitelijk een nieuwe koppeling (gemiddeld per 
project) wordt gelegd door de eis dat er één lid per 5kwp moet zijn?   
2 En geldt deze eis alleen bij aanvang van het project of moet deze 
verhouding gedurende de hele looptijd worden aangehouden? (als dat niet 
het geval is zou het theoretisch mogelijk zijn dat in de loop van het project 
een groot deel van de participaties terechtkomen bij een klein deel van de 
participanten. 

1. Dat klopt 
2. Zie hierboven 

zonopwaterland  
Johan Lok & Willem de Vries 

15 Rol eigen verbruik in nieuwe regeling 
Is er een limiet zoals nu met niet meer dan je eigen verbruik. Moet de 
coöperatie dit dan controleren en hoe? 
Mag je meer terugkrijgen als dat je verbruikt als deelnemer/lid? Ook hier 
weer de vraag hoe controleren we dat? 

Bij de huidige PCR-regeling geldt het 

verlaagd tarief energiebelasting tot 

maximaal 10.000 kWh/jaar voor het eigen 

verbruik. Bij de nieuwe PCR+ regeling is 

deze voorwaarde komen te vervallen. 

 

coöperatie Drechtse Energie 
Willy Verbakel 



Alleen wat op het net wordt gezet wordt 
gesubsidieerd. Eigen gebruik telt niet mee 
en er moeten aparte afspraken met de 
dak-eigenaar worden gemaakt.  
In veel gevallen wordt er een bruto 
productiemeter gebruikt.  

18 Terugverdientijd 
Wat is de verwachte terugverdientijd voor de deelnemers en van welk PCR+ 
kWh subsidietarief is hierbij uitgegaan? 

Er wordt in de PBL berekening uitgegaan 
van een rendement op eigen vermogen 
van 9.7 %. Dit is inclusief een opslag voor 
de voorbereidingskosten. Het rendement 
dat je uiteindelijk haalt is natuurlijk 
afhankelijk van de kosten waarmee het 
project mee te maken heeft.  

Leo de Kok 

Coöperatie Duurzaam 
Garenkokerskwartier en Coöperatie Zon 
op Garenkokerskwartier 

19 Afbouw 
Wordt bij de PCR+ projecten de subsidiebijdragen na 2023 lineair afgebouwd 
tot 2030, vergelijkbaar met de salderingsregeling? 

Nee. De nieuwe regeling staat los van de 
salderingsregeling. De nieuwe regeling is 
vergelijkbaar met de SDE++ waar ook het 
jaarlijkse tarief wordt verlaagd. 

Leo de Kok 

Coöperatie Duurzaam 
Garenkokerskwartier en Coöperatie Zon 
op Garenkokerskwartier 

20 Toegewezen beschikkingen niet benut? 
Wanneer er slechts één of twee maal per jaar subsidie kan worden 
aangevraagd ontstaat het risico dat aanvragen worden gedaan voor projecten 
waarvan de haalbaarheid onvoldoende is onderzocht. Vergelijkbaar met de 
actuele situatie voor de SDE+ subsidie, ontstaat hiermee het risico dat een 
aanzienlijk deel van de toegewezen beschikkingen niet worden benut en dat 
haalbare projecten agv uitputting van de subsidiepot niet worden beloond 
met een subsidie. 

Er komen geen vaste aanvraagmomenten 
zoals de SDE-rondes.  

Leo de Kok 

Coöperatie Duurzaam 
Garenkokerskwartier en Coöperatie Zon 
op Garenkokerskwartier 

21 Rendabel collectief wind onder PCR+ onmogelijk? 
Volgens ons is de ontwikkeling van financieel rendabele collectieve 
windenergie-projecten onder PCR+ nagenoeg onmogelijk. De bovengrens van 
1 MW maakt de ontwikkeling van nieuwe windturbines nagenoeg onmogelijk 
omdat de gangbare capaciteit van nieuwe windturbines op land 2 MW is of 
groter. 

Grootschalige wind vanaf 3 MW hoort in 
de SDE++ thuis. 

Leo de Kok 

Coöperatie Duurzaam 
Garenkokerskwartier en Coöperatie Zon 
op Garenkokerskwartier 



22 Deelnemers werven 
Hoe kun je geïnteresseerden voor PCR werven als je nog niet weet of het 
project doorgaat? 

Je doet de aanvraag voor de subsidie en 
dan je hebt dan 6 maanden na toekenning 
om leden te werven.  

Coöperatie Bergen Energie U.A  

24 Vaststelling regeling 
Wanneer wordt de regeling vastgesteld/gepubliceerd? 

Het advies is reeds gepubliceerd: 
https://www.pbl.nl/publicaties/postcodero
ossubsidieregeling 

Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie 
U.A. 

25 Omkatten PCR-project? 
Is het mogelijk om als bestaande PCR de belastingdienst te melden dat je die 
PCR beëindigt en dat je vervolgens het project opnieuw aanmeldt voor de 
nieuwe regeling? 

Als deze al gerealiseerd is niet.  Wilma Paalman-Vloedgraven  
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. 
en Coöperatie Hof van Twente op Rozen 
U.A. 

26 Lobby met leveranciers? 
Voor bestaande projecten geldt dat bij 100 % financiering door de leden die 
een veel slechter resultaat hebben bij dalende EB. Voor de projecten met 
externe financiering (voor mensen met lage inkomens) is het nadeel veel 
groter, je businesscase gaat onderuit en de voordelen voor de leden worden 
veel minder. Bovendien blijven deze PCR's ook nog opgezadeld met dat de 
verrekening via de leveranciers blijft lopen. 
 
Kunnen we niet samen met leveranciers lobby opzetten, die hebben belang bij 
overgang. 

Er wordt binnen de NVDE gekeken of er 
toch mogelijkheden zijn omdat de meeste 
leveranciers ook liever niet willen dat twee 
regels naast elkaar bestaan 

Wilma Paalman-Vloedgraven  
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. 
en Coöperatie Hof van Twente op Rozen 
U.A. 

28 Bijeenkomst voor bestaande PCR-projecten? 
Kunnen we een aparte video-bijeenkomst organiseren voor de bestaande 
PCR's om creatieve ideeën te verzamelen enz. 

Ja, dat zullen we oppakken.  Wilma Paalman-Vloedgraven  
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. 
en Coöperatie Hof van Twente op Rozen 
U.A. 

29 Bronnen 
Waarom alleen zon/wind en niet zoals nu alle soorten hernieuwbare 
bronnen? 

Het is zon/wind en waterkracht. Er zijn 
geen projecten in ontwikkeling bekend van 
energiecoöperaties met andere 
hernieuwbare bronnen. En als die er wel 
zijn dan zijn die zo zeldzaam dat het teveel 
organisatie kost om een hele regeling in te 
stellen. Daarnaast wordt het waarschijnlijk 
te duur.  

Noordenwind   V.C.B.W. 



30 Realisatie 50% lokaal eigendom  
Is de nieuwe PCR bedoeld om coöperaties minder projecten te laten 
uitvoeren. Hoe dan de minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren? 

Dit staat helemaal los van de 50% lokaal 
eigendom. Dit gaat over kleine groepen 
burgers die in hun buurt collectief 
zonnepanelen willen neerleggen op 
buurthuizen, kerken, scholen etc. De 50% 
lokaal eigendom gaat over grootschalige 
wind- en zonneprojecten. 

Coöperatie ValleiEnergie U.A. 

31 Minimum aantal deelnemers? 
5 kWp zon is 15 panelen. dus elk lid moet minimaal 15 panelen afnemen? dat 
is best veel 

Nee, het minimum geldt voor het aantal 
deelnemers, dus er is een maximum aan 
het vermogen per deelnemer. In jouw 
voorbeeld maximaal 15 panelen. 

Coöperatie Cohesie Heiloo U.A. 

32 Minimum aantal deelnemers  
Waarom?  

Om te borgen dat er voldoende participatie 
en betrokkenheid is. Een paar mensen die 
samen een compleet postcoderoosproject 
in eigendom hebben, daar is de regeling 
niet voor bedoeld. 

Energie Coöperatie Meierijstad 

33 Aanvraag 
Hoe snel krijg je uitslag als je een aanvraag doet? 

RVO komt nog met dit soort details.  Coöperatie Drechtse Energie U.A. 

34 VVE? 
Hoe zit het met subsidie aan VVE waarvan de leden zelf zonnepanelen op hun 
dak hebben gelegd? (wel met instemming VVE-vergadering) 

Dat valt onder salderen, dat is een andere 
regeling. 

Titia van Leeuwen 

36 Planning informatie aanvraagprocedure 
Wanneer wordt de aanvraagprocedure opengesteld? En als dit nog niet 
bekend is, wanneer denk je dat deze informatie wel beschikbaar is? En hoe 
wordt die informatie toegankelijk gemaakt? 

De aanvraagprocedure zal waarschijnlijk 
Q1 2021 open gaan. Energie Samen zal 
haar leden daarvan op de hoogte brengen 
en houden. 

zonopwaterland   
Johan Lok 
 

37 Subsidie gegarandeerd?  
Is er inmiddels meer concrete informatie over de garantie om subsidie te 
krijgen 

Projecten moeten aan voorwaarden 
voldoen. Als het project aan de 
voorwaarden voldoet en er is nog budget 
over krijg je subsidie. De subsidie is dan 
voor 15 jaar gegarandeerd.  

Zon op Rijswijk ZH  
Martin van leeuwen  
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2 Andere vragen  

Nr Vraag Antwoord Van 
16 Contributievoorstel 

Stel er is een koepel met een beperkt aantal grote coöperaties, die allemaal 
lid zijn van Energie Samen. Dan moeten die relatief veel betalen aan Energie 
Samen en aan hun koepel. 
Neem nu een koepel met heel veel kleine coöperaties, die geen lid zijn van 
Energie Samen (ze laten zich vertegenwoordigen). Zij betalen alleen een 
relatief klein bedrag aan de koepel. Bovendien zijn er grote koepels en kleine.   
Was dan niet het oude systeem met een basis van € 500 plus € 50 per 
coöperatie en een teruggave van 50 per bij Energie Samen aangesloten lid 
eerlijker? 

Reeds voor de fusie hadden de leden van 
Energie Samen complexe contributie-
regels. Die hebben we in het reglement 
2020 fors teruggebracht. 
Er zijn zeer uiteenlopende regionale 
koepels en verenigingen: qua 
ontstaansgeschiedenis, ledenaantal, aantal 
leden dat zelfstandig lid is van Energie 
Samen en qua draagkracht. 
Op dit moment gaat het om Ús 
Koöperaasje, GrEK, Drentse Kei, Energie 
Samen Gelderland, Energie Samen 
Rivierenland, AGEM en REScoopLimburg.  
Dit jaar nog zullen er weer andersoortige 
bijkomen, maar dat is relevant voor het 
contributiereglement 2021. 
Tevens zal voor 2021 rekening gehouden 
moeten worden met contributies van 
subregionale koepels in relatie tot 
contributie van regionale koepels. 
Het bestuur meent met het voorliggende 
voorstel voor de gewijzigde contributie 
2020 voor regionale koepels een 
verbetering te kunnen doorvoeren. 
Een gewogen midden tussen de 
eerdergenoemde verschillen. 

Elmar Theune 

Vallei Energie 

17 50% lokaal financieren 
1 Hebben jullie tips en adviezen om de 50% lokale financiering rond te 
krijgen?  

Energie Samen is in gesprek met 
verschillende partijen om dit op te lossen. 
Vooralsnog lossen we dit op door leden 
onder elkaar die samenwerken en zo 

Erica de Winter, 

Vrijstad Energie 



Er lopen nog een paar grotere projecten bij ons en we verwachten jaarlijks 
nieuwe projecten erbij te krijgen (plus 1 miljoen). Veelal vis je in dezelfde 
vijver, de verwachting is dat het bij nieuwe projecten steeds lastiger wordt 
financierders te vinden. Financierders van eerdere projecten geven aan dat ze 
al 2 of 3 projecten hebben gefinancierd en dat wel genoeg vinden. Bij een 
inwoneraantal van 28.000 met ook nog een groot windproject in zicht (4 
windmolens), maken we ons hier wel zorgen over. 
 
2 We gaan straks ook nog langs bij stichtingen die waarschijnlijk mee willen 
financieren: telt dat als lokale financiering of als overig? 
 
3. Zijn er landelijke mogelijkheden voor de financiering van lokale 
zonneprojecten? 

projecten financieren. Voor hulp hiermee 
kan je beroep doen op het projectbureau 
van Energie Samen 

27 Hoe staat het met de ledenadviescommissie? 
n.a.v. verslag pagina 4 punt 10 

De plannen zijn veranderd. Het idee was 

om leden nauwer te betrekken bij de 

lobby. Maar dit gebeurt in grote mate met 

de expertgroepen. Daarnaast hebben we 

kernteam lobby, overleg waar Siward 

Zomer, Leon Straathof en Laura de Groot 

(Windunie) strategie bepalen en overzicht 

behouden. Op dit moment lijkt ook nog 

een aparte ledenraad om het op grote 

lijnen over de lobby te hebben een beetje 

teveel van het goede. 

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. 
 

    

 


