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Agenda

• Even voorstellen: Coöperatie Opgewekt Houten

• Postcoderoos regeling

• Het businessmodel

• Hoe inschrijven? 



Coöperatie Opgewekt Houten

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=7cb_zcNO3k4

Introductie

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7cb_zcNO3k4


Coöperatie Opgewekt Houten

Visie: 
Een versnelde overgang naar duurzame energie is 
noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden. Omwille van 
effectiviteit, draagvlak en financierbaarheid streven wij 
hierbij naar maximale betrokkenheid van de inwoners 
van de gemeente Houten. 

Missie:
Door middel van het lokaal opwekken van duurzame 
energie dragen wij bij aan de energietransitie in de 
gemeente Houten. Wij streven naar een energie-neutrale 
gemeente door het organiseren van projecten waarin 
inwoners investeren, en er ook de vruchten van plukken.  



Coöperatie Opgewekt Houten

• Oprichting
– 3 juni 2016

• Geen winstdoelstelling, maar waarde-doelstelling

• Projecten
– 2017: De Kruisboog

– 2018: De Molenwiek afgeblazen.

– 2019: De Wetering  en De Kloostergaarde

– Projecten in de pijplijn, 3 in 2020

• Energieleveranciers
– 2018: overstap van OM naar Greenchoice

• Leden zijn het belangrijkst
– De ALV is het hoogste orgaan



Coöperatie Opgewekt Houten

Ambitie Nodig
1. Daken 

2. Leden

3. Uitbreiding team

4. Mensen die meedoen in 
projecten



Coöperatie Opgewekt Houten
Structuur

Lex de Borst

Marten Kramer



Team Opgewekt Houten
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Chris de Groot René van Remmen Bert van Iperen Ronald Korpershoek

Arjan de Groot
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Marten Kramer

Lex de Borst



Projecten Postcoderoos

Kloostergaarde, 183 panelen

Asbest eraf zon erop, Provincialeweg, Schalkwijk, 660 panelen



Project De Kloostergaarde

• Dak beschikbaar gesteld door stichting De Kloostergaarde

• 183 panelen Full Black van 320 Wp + 18 panelen voor het 
gebouw zelf

• Postcoderoos Project

• Looptijd 15 jaar

• Prijs van een participatie = € 335,=

• Rendement = 4% 

• Totaalprijs installatie= € 49.481,= ex BTW

• CO2 Besparing 340.380 kg (124 kg x 183 panelen x 15 
jaar)



Postcoderoos Regeling (1)

• Officieel: Regeling Verlaagd Tarief

• Deelnemers ontvangen 15 jaar lang 100% korting op energiebelasting, over 

de elektriciteit die zij tijdens hun deelname opwekken. 

• Voorwaarden: 

– Kleinverbruikersaansluiting

– Tot maximaal 10.000 kWh/jaar

– Wonen in de “postcoderoos” van de installatie.

• NB: je krijgt nooit méér belasting terug dan je betaalt!



Postcoderoos Regeling (2)

• Teruggave belasting gaat via uw energieleverancier

– De coöperatie geeft een energieverklaring af en stuurt deze naar uw 

leverancier

– De energieleverancier betaalt de energiebelasting over uw verbruik terug

– U hoeft niks te doen, gaat vanzelf tussen coöperatie en energieleverancier

– Bijna alle energieleveranciers werken mee. Maar toch nog niet alle...

Check dit dus even via onze website



Opbouw actuele 

elektriciteitsprijs per kWh

2,29 ct

10 ct

22,0 ct

11,93 ct

7,7ct

Besparing = 
11,93 ct per 

kWh

Inclusief 

BTW

Inclusief 

BTW



Het business-model

Coöperatie
Opgewekt 

Houten
Leden Markt

Investeren in 
panelen

Ontvangen teruggave 
energiebelasting

Verkoop elektriciteit

Onderhoud, verzekering, 
organisatiekosten, uitbreiding



Vragen

Kan ik de opgewekte stroom zelf binnenkrijgen?

Nee, die gaat het net in. Overstap naar Greenchoice?

Waar kan ik meer informatie vinden?

Er is een Informatiedocument als bedoeld in de Wet financieel 

toezicht (Wft). Dat staat op de website van Opgewekt Houten. 

Het advies is om dat goed te lezen.

Zitten jullie voor je boterham in het bestuur?

We zijn allemaal vrijwilligers, soms met een baan, maar niet in de 

verkoop van zonnepanelen.



Doe mee! 
En word óók duurzaam vrolijk

Word lid en …
schrijf in op Provincialeweg 63, 

Schalkwijk

leden maken het project mogelijk!

Via

www.opgewekthouten.nl

info@opgewekthouten.nl

Of gebruik het formulier

http://www.opgewekthouten.nl/
mailto:info@opgewekthouten.nl

