
Een duurzaam Midden-
Delfland creëren we zelf
Als inwoners en ondernemers van 
Midden-Delfland kunnen we samen de 
energie in onze gemeente verduurzamen. 
Door grote daken vol te leggen met 
zonnepanelen zorgen we dat er steeds 
meer groene stroom wordt opgewekt. 
De projecten financieren we gezamenlijk 
als coöperatie. Dit levert voor alle 
deelnemers een mooi rendement op. 

Wordt ook lid en doe mee 
aan het verduurzamen 
van onze gemeente
Voorbeelden van projecten die we als 
coöperatie hebben gerealiseerd: 

• het dak van de caravanstalling  
Van Dorp in Schipluiden (ons  
eerste project!)

• twee projecten op de daken van 
Résidence Veldesteijn in Maasland.

Zo kunnen we jaarlijks al zo’n 200.000 kWh 
opwekken. Dat is vergelijkbaar met het 
verbruik van ongeveer 60 huishoudens. 
Daarnaast denken en praten 
we mee bij het opstellen 
en realiseren van 
de gemeentelijke 
Warmtetransitie.

Samen voor lokale duurzame energie



Hoe het werkt
Als lid van onze energiecoöperatie koopt u 
zonne-delen in een project. Zo financieren 
we gezamenlijk het project. 

De stroom die met de zonnepanelen 
wordt opgewekt verkopen we aan een 
energieleverancier. Via de subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking wordt dit 
aangevuld tot een rendabel bedrag. 

Deze opbrengsten worden 15 jaar lang op 
jaarlijkse basis uitgekeerd aan de deel-
nemers op basis van het aantal zonne-delen. 
Investering: per zonne-deel eenmalig €105,- 
Lidmaatschap: €10,- per jaar.

De gemiddelde opbrengst per zonne-deel is 
€10 tot €14 per jaar. U verdient daarmee de 
investering terug in pakweg 7 - 10 jaar. 
Alle opbrengsten daarna zijn rendement.

De kleine lettertjes
Alle inwoners en bedrijven, verenigingen en 
stichtingen in de gemeente Midden-Delfland 
mogen lid worden van de coöperatie en 
deelnemen aan de projecten. Voorwaarde 
is wel dat u een kleinverbruikers-aansluiting 
moet hebben. 

Per project is er een minimaal aantal 
deelnemers nodig. Dit wordt bepaald op 
basis van het aantal kWh van dat project. 
Het betekent dat er een maximum is aan 
het aantal zonne-delen dat kan worden 
aangeschaft. Per project geven we dit 
duidelijk van tevoren aan. Een lid kan wel 
aan meerdere projecten meedoen. 

Groene stroom als groene investering

“Gemiddeld is het rendement 5-7%. 
Dat is toch een mooie groene investering?”

Alle projecten zijn op daken 
hier in onze gemeente.

Samen wekken we lokaal 
duurzame energie op.

Meer informatie en inschrijven:
www.energiecmiddendelfland.nl

Contact: 
info@energiecmiddendelfland.nl


