
INFORMATIEBROCHURE 

ZONNEDAK SPORTHAL MAASWIJK 

SPIJKENISSE



Disclaimer: Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het gebeuren dat er onvolkomenheden zijn. 

Project Zonnedak Sporthal Maaswijk is een postcoderoosregeling. Een wettelijke beleggingsmogelijkheid van de overheid voor 

huishoudens in Nederland met het doel om te verduurzamen. Projecten tot 5 miljoen euro hoeven wettelijk niet te gekeurd te 

worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De projecten moeten wel aangemeld te worden. VPE heeft dit project 

aangemeld bij de AFM.

De Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten 
Energie U.A. is opgericht op 20 oktober 2017.
Deze burgercoöperatie legt zich toe op de ont-
wikkeling van duurzame projecten voor de in-
woners en bedrijven op Voorne-Putten.
De statuten en huishoudelijk reglement van de 
coöperatie bepalen de gang van zaken. De le-
den hebben op de Algemene Leden Vergadering 
een beslissende inspraak.
Het lidmaatschap van de coöperatie bedraagt  
€ 20,- per jaar.Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging  

Voorne-Putten Energie U.A.  
v.l.n.r. Frans Meijdam, Rieneke van der Waal,  
Fred Ritskes, Ria Berkhout, Meijndert den Ouden en  
Ger Groenenboom. Bestuursleden die niet op de foto 
staan: Dick Verbeek, Dick Bierman, Richard Schuurs,  
Ivo Werners.



Inleiding

De Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten 
Energie U.A. (VPE) brengt in samenwerking 
met gemeente Nissewaard 210 zonnepane-
len aan op het dak van sporthal Maaswijk aan 
de Maaswijkweg in Spijkenisse. 

Met dit project wek je groene energie op

Jouw financiële voordeel bestaat uit teruggave 

van een groot deel van de energiebelasting 

op je eigen stroomrekening

In deze brochure willen we je objectief en zo 
uitgebreid mogelijk voorlichten over deelna-
me aan project Zonnedak Sporthal Maaswijk. 
Lees de informatie goed door zodat je tot een 
weloverwogen besluit kunt komen als je wilt 
profiteren van het zonnedak Sporthal Maas-
wijk. 





Hoe werkt het

Leden van VPE die wonen in de onderstaande 
postcodegebieden kunnen deelnemen aan project  
Zonnedak Sporthal Maaswijk:
3201 – Centrum, de Hoek, Elementen, Gildenwijk
3203 – Groenewoud
3205 – Waterland
3207 – Maaswijk, Schenkel

Deelname aan het project is voor een periode van 
15 jaar. Je dient dus lid te zijn of te worden van de 
coöperatie. Bovendien moet je een kleinverbruiker 
zijn (minder dan 10.000 kWh per jaar gebruiken). 
VPE mag de voordelige wettelijke Regeling Ver-
laagd Tarief (Postcoderoosregeling) toepassen bij 
dit project in Spijkenisse. Dit houdt in dat er energie-
belasting wordt teruggeven over je deelname-deel 
tot maximaal het bedrag dat je zelf aan energiebe-
lasting op stroom betaalt.

Alle deelnemers samen maken het mogelijk dat de 
coöperatie de zonnepanelen aanschaft. Zodra alle 
210 zonparticipaties verkocht zijn en de coöperatie 
haar voorbereidingen heeft voltooid kan de coöpe-
ratie van de Belastingdienst de aanwijzing verkrij-
gen waardoor het sein van het project voor VPE op 
groen komt te staan. Het bestuur van de coöperatie
vraagt dan aan de Algemene Leden Vergadering 
toestemming om tot realisatie over te gaan, waarna 
de installatie gaat worden geplaatst en ingeregeld.

Als lid van de coöperatie heb je één stem,  
ongeacht het aantal zonparticipaties.

De jaarlijkse energieopbrengst van het zonnedak 
sporthal bedraagt ongeveer 59.000 kWh.
Daarmee kunnen we ongeveer 21 huishoudens met 
een verbruik van 3000 kWh per jaar van energie 
voorzien.
De coöperatie verkoopt de geproduceerde stroom 
van de zonne-installatie aan een energieleverancier. 





Wat gebeurt er met de stroom die wordt opgewekt?

De energie die het zonnedak opwekt verkoopt VPE 
aan een energieleverancier en ontvangt hiervoor 
circa 5 eurocent per kWh. Met de opbrengst van de 
zonparticipaties wordt de aanleg van het zonnedak, 
beheer, verzekering, vervanging omvormers op ter-
mijn en het complete onderhoud van de installatie 
betaald. Bovendien wordt een reserve aangehou-
den om minimaal 1 jaar door te komen in geval van 
een calamiteit. Over de besteding van het eventu-
eel resterende deel van de opbrengst kun je op de 
Algemene Leden Vergadering meebeslissen.

VPE onderzoekt nog aan welke energieleverancier 
de groene stroom van het Zonnedak sporthal Maas-
wijk zal worden geleverd. 

Aan de deelnemers wordt geadviseerd dan over 
te stappen naar de leverancier waaraan VPE de 
groene stroom gaat leveren. De verrekening van de 
energiebelasting verloopt dan automatisch.

Bij niet overstappen naar de nieuwe energieleveran-
cier, ontvang je jaarlijks een opgave van VPE over de 
hoeveelheid energie die jouw zonparticipaties heb-
ben opgewekt. Bij de elektriciteitsleverancier kun je 
dan de energiebelasting terugvragen. Mocht je bij je 
huidige leverancier willen blijven dan is het verstan-
dig om te controleren of het terugvragen van de 
energiebelasting mogelijk is. Bovendien moet je de 
coöperatie goed op de hoogte houden van je huidi-
ge energieleverancier en eventuele veranderingen 
daarin omdat je anders mogelijk inkomsten misloopt.

De opbrengst van de zonne-installatie op sporthal 
Maaswijk wordt door het gecertificeerde meet-
bedrijf Joulz bijgehouden op een slimme meter. De 
coöperatie berekend elk jaar de opbrengst van je 
zonparticipatie. Op je jaarnota wordt de terug te 
ontvangen energiebelasting van je deelname verre-
kend tot een maximum teruggave van je betaalde 
energiebelasting. Voor het vereenvoudigen van de 
administratie rond de belastingteruggave adviseren 
wij je om over te stappen naar dezelfde energieleve-
rancier als waar de VPE de stroom aan gaat leveren.

Elk jaar maakt VPE per deelnemer een deelne-
mersverklaring. Dit is een document dat aangeeft 
hoeveel energie er per deelnemer is opgewekt. 
Vervolgens verstrekt VPE deze deelnemersverkla-
ringen aan energieleveranciers die meewerken aan 
de postcoderoosregeling. Als jouw leverancier (nog) 
niet meewerkt dan ontvang je deze verklaring om 
zelf door te sturen naar je energieleverancier. 
Een overzicht van meewerkende leveranciers is te 
vinden op:
www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/



 Zonparticipaties  Totale Opbrengst Opbrengst Opbrengst
 Aantal inleg per jaar per jaar ca. in 15 jaar

 1 € 300 280 W € 31 € 465

 2 € 600 560 W € 62 € 930

 3 € 900 840 W € 93 € 1.395

 4 € 1.200 1.120 W € 124 € 1.860

 5 € 1.500 1.400 W € 155 € 2.325

 6 € 1.800 1.680 W € 186 € 2.790

 7 € 2.100 1.960 W € 217 € 3.255

 8 € 2.400 2.240 W € 248 € 3.720

 9 € 2.700 2.520 W € 279 € 4.185

 10 € 3.000 2.800 W € 310 € 4.650

 12 € 3.600 3.360 W € 372 € 5.580

 210 € 63.000 58.800 W € 6.510 € 97.650

Terugverdientijd: 9,7 jaar. E-Energiebelasting 2019: € 0,11934 per kWh.

Deze lijst is gebaseerd op een zonnepaneel van 320 Wp, het energiebelastingtarief van 2019 
en de verwachte zonopbrengst in Spijkenisse.



Aantrekkelijk aanbod 

Met de aanschaf van één zonparticipatie wordt je 
deelnemer van 1/210 deel van het project zonne-
dak sporthal Maaswijk.
Per zonparticipatie is de inleg éénmalig € 300  
(incl. BTW). Als deelnemer ontvang je gedurende 15 
jaar elk jaar ongeveer € 31,- van je energiebelasting 
terug. In ongeveer 9,5 jaar heb je jouw investering 
terugverdiend en vervolgens ontvang je gedurende 
de volgende 4,5 jaar de energiebelasting als winst 
op je investering. Het rendement van deze beleg-
ging bedraagt circa 3%. 

De opbrengst is o.a. afhankelijk van de hoeveel-
heid zon in het bewuste jaar en het belasting-
tarief.Dat tarief wordt jaarlijks door de overheid 
bepaald. Het tarief voor 2019 is € 0,1193 (incl. 
BTW) per kWh. 

Voorbeeld
Deelname met 9 zonparticipaties (dit is 
voldoende voor een gemiddeld huishouden).

Je investeert in 9 zonparticipaties een bedrag 
van € 2700. Dat levert jaarlijks ca. 2520 kWh 
aan groene energie op.

Jaarlijks ontvang je gemiddeld € 279 terug via 
je eigen energienota. 
In 15 jaar is je opbrengst € 4511. 
Na aftrek van de inleg en de jaarlijkse 
contributie aan de coöperatie is het 
rendement in dit voorbeeld € 1511.

Let op: Je kunt nooit meer belasting terugkrij-
gen dan je via je eigen energienota betaalt. Het 
is dus niet verstandig om meer zonparticipaties 
aan te schaffen dan voor je eigen verbruik nodig 
zou zijn.





Gezamenlijk mogen bedrijven voor maximaal 20% 
deelnemen. Toewijzing van de zonparticipaties ge-
beurt in volgorde van binnenkomst van inschrijving. 
Op de website www.voorneputtenenergie.nl kun 
je zien of er nog zonparticipaties beschikbaar zijn. 
Indien het project niet kan worden uitgevoerd ont-
vang je het volledig betaalde bedrag op korte ter-
mijn terug.

VPE voert de administratie en gebruikt daarvoor 
een centraal systeem van de Nederlandse Energie 
Coöperaties. Daarmee is gewaarborgd dat er wordt 
voldaan aan de privacyregels. Het is belangrijk dat je 
wijzigingen in de vastgelegde gegevens tijdig door-
geeft aan VPE. 

Als lid van de coöperatie heb je één stem in de Alge-
mene Ledenvergadering ongeacht het aantal zon-
participaties.

Wat als je gaat verhuizen 
Als je binnen het postcoderoosgebied verhuist, ver-
andert er niets aan de regeling. Als je echter buiten 
het postcoderoosgebied verhuist, kun je geen ge-
bruik meer maken van deze wettelijke regeling. 
Neem altijd contact op met VPE. Mocht je zelf geen 
kandidaat weten die jouw paneeldelen wil overne-
men, dan kent de coöperatie wellicht andere geïn-
teresseerde leden. Bij overlijden geldt voor de erven 
eenzelfde regeling.

 

Aanmelden en deelname

•  VPE-Lid: Huishoudens die besluiten mee te 
doen aan project Zonnedak Sporthal Maaswijk 
moeten zich eerst aanmelden als lid van VPE  
(aanmeldformulier invullen op de website VPE: 
Voorneputtenenergie.nl).

•  Inschrijven voor project: Daarna kunnen ze zich 
voor deelname opgeven door het formulier 
’Overeenkomst deelname aan project Zonnedak 
Sporthal Maaswijk’ op de website te downloa-
den in te vullen, te ondertekenen en op te stu-
ren aan de penningmeester van de coöperatie 
(Libelleveeen 270, 3205 SG Spijkenisse). 

  Op het formulier kun je het aantal zonparticipa-
ties vermelden en de gegevens die nodig zijn 
om de deelnemersverklaring voor de jaarlijkse 
afrekening door VPE op te laten maken. In de 
Deelname-overeenkomst worden alle gegevens 
van de deelnemer gevraagd die nodig zijn om de 
energie-verrekening mogelijk te maken.

•  Deelname-overeenkomst krijg je getekend re-
tour gestuurd.

•  Betaling: Vóórdat een firma opdracht krijgt voor 
het realiseren van het zonnedak ontvangt je 
een factuur van de penningmeester VPE met 
het verzoek je zonparticipaties te betalen. De 
verwachting is dat je de factuur begin mei 2020 
ontvangt.

•  Daarna is de aanmeld procudure afgerond en 
ben je officieel deelnemer aan het project.





Stappen in de planning

•  Vooronderzoek naar haalbaarheid o.a. draag-
kracht van het dak - is afgerond

•  Werven deelnemers – nu gestart

•  Uitwerken van een bestek

•  Aanvragen van offertes voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden (waarin kwaliteitseisen, ga-
ranties en referenties worden gevraagd)

•  Betaling zonparticipaties door deelnemers

•  Aanvraag Postcoderoosregeling bij Belasting-
dienst

•  Besluit uitvoering project door ledenvergade-
ring VPE

•  Na bestuderen van de aanbiedingen wordt de 
installatie aanbesteed

•  Start aanleg zonnedak sporthal Maaswijk

•  Zonnedak wordt in bedrijf genomen en de ener-
gieopwekking begint

•  Deelnemers hebben financieel voordeel

Wil je meepraten, meebeslissen en deelnemen in 
de organisatie van dit zonnedak, dan horen wij 
dat graag van je. Veel vrijwilligershanden maken 
licht werk en dit geeft jouw de mogelijkheid om de 
voortgang van het project te volgen.



Belangrijke energie-informatie bronnen

Op website www.voorneputtenenergie.nl vind je de nieuwsbrief VPE met actuele informatie over 
projecten , het aanmeldformulier als lidmaatschap VPE, de Informatie-brochure Zonnedak Sporthal 
Maaswijk, Deelname overeenkomst aan Zonnedak Sporthal overeenkomst en de Deelnemers 
Verklaring.

www.HierOpgewekt.nl  Informatie over zon- en wind projecten

www.Woonwijzerwinkel.nl   Samenwerkend energieverband met VPE info en 
showruimte Heyplaat

www.Consumentenbond.nl  Bij hoofdstuk ENERGIE zon en duurzaamheidsadviezen

www.zonopnederland.nl   Hier kan je nagaan welke leverancier meewerkt aan de           
postcoderoosregeling

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de werkgroep-zon van Coöperatie Voorne-Putten 
Energie

Dit project heeft een bijzonder lange looptijd (15 jaar). Het is van belang dat enkele deelnemers 
zitting nemen in het bestuur om de uitvoering van het project veilig te stellen.
Wij staan graag open voor deelnemers die met kennis en/of tijd willen meehelpen om dit project 
te doen slagen. 
Bij belangstelling laat het  ons weten via een mail naar zon@voorneputtenenergie.nl 
of vul het contactformulier in op de website: www.voorneputtenenergie.nl



Samenvattend

•  Deelnemer moet lid van VPE zijn

•  Deelnemer moet een kleinverbruiker zijn (minder 
dan 10.000 kWh)

•  Wonend in het postcoderoosgebieden rondom 
de sporthal 3201, 3203, 3205 en 3207

•  Bedrijven mogen gezamenlijk maximaal in totaal 
20% van de participaties aankopen

•  Aanleg, onderhoud, verzekering, administratie 
enz. wordt door VPE uitgevoerd

•  De aanwijzing van de belasting moet worden 
verkregen 

•  Bij niet doorgaan van het project wordt de inleg 
terugbetaald

•  Deelnemer draagt bij aan de energietransitie op 
Voorne-Putten

•  Deelnemer geniet belastingvoordeel

Risico’s deelnemer

•  Tarief energiebelasting wordt jaarlijks door de 
overheid vastgesteld

•  Eind 2019 wordt regeling PCR van de overheid 
door de overheid aangepast. De verwachting is 
dat de terugverdientijd gelijk blijft

•  Aantal zonne-uren kan variëren, in onze bereke-
ningen zijn we uitgegaan van de verwachting 
voor de komende jaren

•  De waarde van de opbrengst van de opgewekte 
elektriciteit (waarmee de coöperatie het onder-
houd en beheer betaalt) kan fluctueren afhan-
kelijk van de marktsituatie en overheidsbeleid

•  Alle zonparticipaties moeten zijn toegewezen, 
anders start de bouw van het project niet

•  Er moet toestemming zijn verkregen van de  
Algemene Leden Vergadering van VPE

Meld je aan voor je voordeel en

ondersteun de energietransitie in je omgeving



www.voorneputtenenergie.nl


