Jouw investering in Arnhemse groene stroom
In deze brochure geven we je informatie over het zonnepanelen project Zon op Molenbeke. Voor
wie het geschikt is, hoe werkt het, de technische details en hoe het financieel in elkaar steekt.
Dit document is de conceptversie van November 2021. Zodra de uiteindelijke financiële details van
het project bekend zijn, wordt de concept-brochure bijgewerkt naar een definitieve versie met
begroting en gaat het project van start.

In het kort
Je woont in Arnhem en je wilt investeren in zonnepanelen. Dan heeft Coöperatie Molenbeke
Energie U.A. voor jou een aantrekkelijk lokaal project ontwikkeld. Op het dak van de tennishal
Molenbeke wordt een zonnepaneleninstallatie gerealiseerd met ruim 1400 panelen. De coöperatie
ontwikkelt het project en nodigt je uit om deel te nemen door in het project te investeren. Daar
staat een mooi rendement tegenover.
Je kunt investeren in één of meer certificaten, die bij uitgifte ongeveer 260 euro per stuk gaan
kosten. Eén certificaat is in waarde vergelijkbaar is met één paneel. De installatie zal bestaan uit
ruim 1400 panelen, dus er worden ruim 1400 certificaten uitgegeven.
Voor de stroom die wordt opgewekt krijgt de coöperatie een vergoeding. Daarnaast ontvangt de
coöperatie subsidie op basis van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en
een eenmalige participatiesubsidie van de provincie. De vergoeding voor de opgewekte stroom en
de subsidies vormen de basis voor de exploitatie van de installatie en stellen de coöperatie in staat
om de investeerders, die mede-eigenaar zijn, rendement te vergoeden.
We verwachten een jaarlijkse vergoeding van 4,5% op de inleg. De inleg kent de vorm van een
obligatie. De rente en aflossing worden jaarlijks in de maand juni uitgekeerd over een periode van
15 of 16 jaar. De eerste betaling wordt gedaan in het tweede jaar van exploitatie.
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Waarom meedoen?
-

Je wilt bijdragen aan het opwekken van duurzame energie
Je wilt geld investeren in lokale duurzame projecten
Je wilt of kunt zelf geen zonnepanelen plaatsen
Je hebt misschien zelf al zonnepanelen, maar je wilt daarnaast in lokale collectieve
zonnepanelen investeren
Je wilt een beter rendement over je spaargeld

Wie kan meedoen?
De subsidie waarmee het project wordt gerealiseerd stelt eisen aan de deelnemers in het project:
-

Je bent woonachtig in het postcodegebied 6815, 6816, 6821, 6822, 6823, 6824 of 6828
Je bent EU-ingezetene
Je bent particulier of ondernemer (ZZP/ BV/ etc.), stichting of vereniging
Je hebt een kleinverbruik-netaansluiting (max. 3 x 80 ampère) in het postcodegebied
Je bent minimaal 18 jaar oud (tenzij je wettelijk vertegenwoordigd wordt door een
meerderjarige)
Je bent handelingsbekwaam en staat niet onder curatele

Afbeelding: Postcoderoosgebied project Molenbeke
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Een certificaat en het rendement
Met een installatieomvang van 1416 panelen geeft de coöperatie 1416 certificaten uit a 260 euro
per certificaat. Dat is ruim 368.000 Euro in totaal. Met de uitgifte van certificaten en de subsidie
van de provincie kan de ledencoöperatie de zonnepaneleninstallatie, de netaansluiting, het
trafostation, de communicatie, de juridische zaken en de organisatie bekostigen.
De coöperatie verwacht op de inleg een rendement te kunnen vergoeden van 4,5 procent per jaar.
Deelnemers kunnen kiezen om mee te doen met één of meerdere certificaten met een maximum
van 75 certificaten. De certificaten worden uitgegeven in de vorm van obligaties. Dat betekent dat
bij de financial close van het project wordt bepaald welk vast rendement jaarlijks over een periode
van 15 jaar wordt uitgekeerd. Zo weet je precies waar je aan toe bent.
Een van de criteria van de SCE-subsidie die is toegekend door de Rijksdienst van Ondernemend
Nederland (RVO) is dat er minimaal 100 deelnemers meedoen met het project. Als deze 100
deelnemers gezamenlijk inschrijven voor meer dan 1416 certificaten in totaal, dan zal het bestuur
van de coöperatie beslissen hoe de beschikbare certificaten toe te wijzen aan de inschrijvers. Het
kan dus zijn dat je niet alle certificaten krijgt toegewezen waarvoor je je hebt ingeschreven.

Kosten en resultaat van de exploitatie
Naast de vergoeding voor participanten zal de exploitatie van de installatie jaarlijks kosten met
zich meebrengen. De coöperatie zal ook een reserve opbouwen voor onverwachte tegenvallers en
risico’s. Als na verloop van tijd blijkt dat er bovenop de vergoeding, de kosten en de
risicovoorziening een positief resultaat overblijft zal het bestuur van de coöperatie in haar
Algemene Leden Vergadering (ALV) aan de orde brengen hoe dit resultaat te bestemmen.
Investeren in volgende projecten, uitkeren aan de leden, reserves verhogen of anderszins.
Kosten die jaarlijks zullen terugkomen:
− Dakvergoeding (de huur van het dak)
− Onkosten en vrijwilligersvergoedingen
− De administratie en beheer van de energiecoöperatie
− Verzekeringen zoals opstalverzekering en overige verzekeringen
− Servicecontract voor onderhoud en vervanging
− Kosten van de netwerkbeheerder
Daarnaast houden we rekening met:
− Een afnemende opbrengst van de zonnepanelen van jaarlijks 0,5% vanwege veroudering
− Een gemiddelde kostenstijging van jaarlijks 1%
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Lidmaatschap van de coöperatie
Als je een certificaat koopt word je ook lid van de coöperatie. Dat betekent dat je als lid met
stemrecht kan deelnemen in de algemene ledenvergaderingen van de coöperatie. Jaarlijks wordt
de jaarrekening vastgesteld en wordt het plan en de begroting gedeeld voor het volgende jaar.
Er zijn geen contributie kosten verbonden aan het lidmaatschap als je in certificaten hebt
geïnvesteerd.

De subsidieregelingen die het project mogelijk maken
De Provincie Gelderland stelt een eenmalige participatiesubsidie beschikbaar van 20% van de
investeringskosten.
Daarnaast maakt de coöperatie gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
(SCE) van de RVO, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie
ondersteunt onder andere de exploitatie van lokale initiatieven voor het produceren van
hernieuwbare energie. Het is een subsidie die de energiecoöperatie ontvangt voor elke opgewekte
kilowattuur (kWh). De SCE garandeert het verschil in kosten tussen de marktprijs van stroom en
de opgewekte stroom bij Zon op Molenbeke. Hierdoor wordt een grote mate van zekerheid
geboden voor de exploitatie over de looptijd van 15 tot maximaal 16 jaar. De SCE is succesvol
aangevraagd en toegekend.

OM | nieuwe energie: de afnemer van de opgewekte stroom
Voor het afnemen van de opgewekte stroom wordt een contract afgesloten met de
energieleverancier OM | nieuwe energie (https://www.samenom.nl ). OM | nieuwe energie is een
coöperatieve energiemaatschappij die stroom van lokale coöperaties inkoopt en levert aan
particulieren en bedrijven. Zij bevorderen en ondersteunen initiatieven zoals ‘Zon op Molenbeke’
actief en neemt de duurzaam opgewekte stroom af.
Met OM | nieuwe energie sluiten wij een contract af met een vergoeding voor de stroom die
volgend is aan de marktprijs. Dat betekent dat geen risico’s worden genomen door te werken met
langdurig vaststaande prijsafspraken.

Overstappen naar OM | nieuwe energie?
Je kunt besluiten klant te worden en energie af te nemen bij OM | nieuwe energie. Je neemt dan
feitelijk de stroom af van de panelen waarin je hebt geïnvesteerd. OM | nieuwe energie zal je een
aantrekkelijk aanbod als je overstapt.
In dat geval draagt OM | nieuwe energie ook bij aan de haalbaarheid van het project door een
extra coöperatiebijdrage aan Coöperatie Molenbeke Energie uit te keren per deelnemer die
overstapt naar OM | nieuwe energie.

Concept Versie November 2021

4

Of overstappen naar OM | nieuwe energie zinvol en aantrekkelijk is hangt af van je eigen
omstandigheden, je huidige energiecontract, de energieprijs en je wensen.
Energieleverancier OM | nieuwe energie heeft een overstapservice die het overstappen zo
eenvoudig mogelijk maakt (het contract kan direct ingaan of op een later moment). Aanmelden kan
hier: www.samenom.nl/aanmelden/
Overstappen naar een andere energieleverancier is niet noodzakelijk. Je kan gewoon bij je huidige
energieleverancier blijven en meedoen met het project, of later alsnog overstappen.

In 16 jaar kan veel gebeuren
Het project, de installatie en de certificaten zijn gebaseerd op een looptijd van 15 tot 16 jaar. Nu
kan er in die tijd veel gebeuren:
-

-

Verhuizen buiten het postcodegebied is voor deelname aan de regeling geen probleem, het
gaat om de locatie op het moment van inschrijven. Bij verhuizing kan je de certificaten
behouden. Ze zijn niet aan je huisadres gebonden.
Bij overlijden zal de coöperatie de tenaamstelling aanpassen van uitgegeven certificaten.
Bij verkoop zal de coöperatie de tenaamstelling aanpassen van uitgegeven certificaten maar
zal geen handel ondersteunen.

De installatie en het dak van de tennishal
De zonnepaneleninstallatie wordt gerealiseerd op het dak van de Tennishal Molenbeke, Vosdijk
32a te Arnhem. Met de eigenaar, Stichting Sportpark Molenbeke, is een opstalovereenkomst
overeengekomen waarin de coöperatie tegen een vergoeding het recht krijgt om voor 16 jaar op
het dak van de tennishal een zonneinstallatie te realiseren en exploiteren.
Er is al een plan gemaakt over hoe de installatie er precies uit gaat zien en wat dat gaat kosten,
maar dat plan is nog niet definitief. Er worden nog details besproken over de installatie, en ook de
prijs voor de installatie zal nog aan de orde komen. De installatie zal hoogstwaarschijnlijk door een
regionale installateur worden aangelegd.
De installatie bevat 1416 zonnepanelen met een totaal vermogen van 495.600 wattpiek (wp). De
installatie zal naar verwachting ongeveer 412.000 kWh stroom per jaar gemiddeld op gaan
leveren.
Voor de installatie wordt ook een opstalverzekering afgesloten bij een gespecialiseerde
verzekeraar voor zonnepanelen. Die dekt zaken als van buiten komende onheil (diefstal,
vandalisme en brand) en een vergoeding voor productieverlies.
Er wordt ook een servicecontract afgesloten, waarbij zaken als storingsservice, monitoring,
inspectie en reiniging zijn opgenomen.
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De installatie gaat 16 jaar stroom leveren voor de coöperatie. Daarmee is de looptijd van de
certificaten bepaald en daar is ook de business case op gebaseerd. Na het 16e jaar wordt de
installatie overgedragen aan de Stichting Sportpark Molenbeke.

Legplan project zon op Molenbeke

Stappenplan
Vanaf 2019, toen de eerste voorbereidingen zijn gestart, tot november 2021 zijn goede resultaten
bereikt:
-

Er is een plan uitgewerkt voor de installatie, met een capaciteit en een prijs
SCE-subsidie is aangevraagd en de beschikking is verkregen
Er is een opstalovereenkomst met de eigenaar van de hal ondertekend
Er is een afspraak met een OM | nieuwe Energie om de opgewekte energie af te nemen
Wij zijn lid geworden van OM | nieuwe energie, die ondersteuning beiden aan coöperaties
Er is een aanvraag gedaan voor een netwerkaansluiting voor de installatie bij Liander

En in de komende maanden zijn er ook nog belangrijke dingen te doen:
-

-

Voldoende inschrijvingen verzamelen. Voor de subsidie zijn 100 deelnemers vereist, die
samen de benodigde investering bij elkaar brengen. Heb je jezelf nog niet ingeschreven, dan
kan dat hier: http://www.zonopmolenbeke.nl
Participatiesubsidie aanvragen bij de provincie
Keuze van de installateur en installatie, verzekeringen en onderhoudscontract
Inrichten van de administratieve omgeving

Op de volgende activiteiten gaat de coöperatie zich de komende maanden ook richten. Als die
goed ingevuld kunnen worden kan het project definitief van start:
-

Administratieve omgeving en communicatie inrichten
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-

Certificaten definitief toekennen, tekenen van de ledenovereenkomsten en het innen van de
gelden
Eerste Algemene Leden Vergadering
Opdracht geven tot realisatie van de installatie, verzekering en onderhoudscontract

Daarna komt het moment van de eerste zon op de panelen, de eerste stroom als opbrengst en
start het rendement op de certificaten.
Als het niet lukt om de voorbereidingen goed af te ronden, zoals voldoende inschrijvingen, of
subsidietoekenning kan het project niet doorgaan. Jij en de coöperatie zijn dan niet meer
gebonden aan een eventuele toezegging.

Over de Coöperatie Molenbeke Energie U.A.
De Coöperatie Molenbeke Energie U.A. is een “U.A.-coöperatie”, dat staat voor Uitgesloten
Aansprakelijkheid. De leden van de coöperatie zijn uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van
een bijvoorbeeld financieel tekort of een verleende opdracht. De coöperatie is aansprakelijk maar
de afzonderlijke leden zijn dat niet.
De coöperatie is in 2021 met ondersteuning van de gemeente Arnhem opgericht vanuit de
energiecommissie in de buurt Molenbeke in Arnhem. Het bestuur bestaat uit David Willemsen,
Mark Kok en Mathijs Philips.

Risico’s
Het plan voor dit project is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. Dat gaat niet
zonder risico. In de tabel hieronder wordt een aantal belangrijke risico’s genoemd met de
maatregelen die daarbij horen:
Risico

Maatregel

Het lukt niet om voldoende
certificaten te verkopen

In dat geval wordt het project niet opgestart

De zonnepanelen voldoen
niet aan de opgegeven
specificaties

De kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door een reeks
van kwaliteitseisen die bij de selectie worden gesteld aan de
leverancier. De leverancier wordt niet alleen op de prijs beoordeeld
maar ook op de kwaliteit van het product. De installateur geeft
hiervoor kwaliteitsgaranties en er wordt een servicecontract
afgesloten.

De opbrengst in kWh per
jaar is lager dan verwacht

Ook op dit punt worden aan de panelen strenge eisen gesteld bij de
selectie. Als dit slechts enkele procenten is, dan heeft dit ook
beperkte invloed op de opbrengst. De gemiddelde hoeveelheid zon
in Nederland is goed voorspelbaar, voor de kwaliteit van de panelen
zie bovenstaand punt.
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De installatie raakt
beschadigd, bijvoorbeeld
door blikseminslag of
brand

Hiervoor wordt een opstalverzekering gesloten die dit dekt, een
premie hiervoor is opgenomen in de begroting van de kosten

Er moet onderhoud
gepleegd worden aan het
dak waar de installatie op
staat

Voor de daken wordt de komende 16 jaar weinig onderhoud
verwacht. In het geval dat in deze periode onderhoud van het dak
nodig is, wordt de installatie tijdelijk verplaatst. Dit heeft slechts een
beperkt effect op de opbrengst.

De locatie wordt verkocht

Er wordt een recht van opstal gevestigd op de tennishal. Ingeval van
verkoop van het pand door de eigenaar blijft de installatie eigendom
van de energiecoöperatie en is de nieuwe eigenaar verplicht de
zonnepaneleninstallatie te laten liggen.

Meer informatie over het project van Zon op Molenbeke?
Ga naar de website, www.zonopmolenbeke.nl.
Daar vind je ook veel gestelde vragen en daar kan je je inschrijven.
Je kunt ook contact opnemen via info@zonopmolenbeke.nl.
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