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Wie zijn we: EnergieC Midden-Delfland

 Lokaal 
Voor en door bewoners en bedrijven

 Onze doelen en ambities
Als bewoners samen zorgen 
voor zo veel mogelijk duurzame energie

 Vrijwilligers
Organisatie bestaat uit vrijwilligers

 Met steun van
Gemeente, Provincie, Fonds 1818, Rabobank



 Opwekken van duurzame energie
We beginnen met zonne-energie 
maar sluiten andere vormen en toepassingen niet uit

 Verbinden bedrijfsleven, verenigingen en inwoners 
Met als gezamenlijk doel het verduurzamen van onze 
leefomgeving

 Bewustzijn over het belang van duurzaamheid vergroten
Uitvoeren projecten, informatievoorziening

Wat doen we



Coöperatieve gedachte

 Met elkaar werken aan een duurzame 
leefomgeving

 Leden zijn mede-eigenaar

 Zeggenschap over de koers van de 
coöperatie

 Iedereen draagt een steentje bij  



 Meer stroom uit zon in eigen land nodig

Nederlandse stroomproductie in 2021
33 % duurzaam: wind (15 %), biomassa (~8%), zon (~9%), water (0,7%). 
Overig: gas- en kolencentrales, kerncentrale Borssele, buitenland [CBS].

 Financieel rendement 

 Verduurzamen eigen verbruik

 Geen gedoe

Waarom collectief opwekken 
(zonne)energie

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/10/meer-elektriciteit-uit-hernieuwbare-bronnen-minder-uit-fossiele-bronnen


Als je zelf geen zonnepanelen wilt of kunt aanschaffen

 Geen eigen dak
 Onvoldoende ruimte
 Dak op het noorden
 Technisch niet mogelijk
 Niet mooi op eigen dak 
 Gedoe 

Als groene investering

Waarom collectief opwekken 
(zonne)energie



 Samen stroom opwekken op een groot dak 
binnen de eigen postcoderoos

 Uitkering  uit subsidie over uw deel van de 
stroom die de coöperatie opwekt

 Meedelen in opbrengst verkoop stroom

 Voor inwoners, (kleine) bedrijven, 
verenigingen, organisaties 
‘kleinverbruikers’

Subsidieregeling Cooperatieve
Energieopwekking



Hoe werkt het

1. Zonne-deel à €105 = ± 90 kWh

2. Bepaal aantal zonne-delen

3. Uw inkomsten komen gedurende 15 jaar terug via: 
1. EnergieC:  BTW teruggave (± € 22,00 per zonne-deel)
2. EnergieC:  opbrengst van de subsidie via het Rijk (± € 0,11 per kWh)
3. EnergieC:  deel opbrengst verkoop opgewekte elektriciteit (alle projecten)

Opbrengst 2+3: ± € 0,14  x  90kWh = ± € 12,50 per jaar per zonne-deel

4. Inleg is in ± 9 jaar zonne-deel terugverdiend. Daarna is alles winst.

5. Na 15 jaar houdt uw deelname op, zonnepanelen gaan naar de dakeigenaar



Waar staan we nu 

 3 daken gerealiseerd
 Van Dorp caravanstalling

 Veldesteijn Maasland 2 projecten

 Ca 650 zonnepanelen

 65 leden

 Veel enthousiaste reacties 

 Aan tafel bij gemeente

o.a. transitievisie, energiecoaches



Waar staan we nu 

4de project: Post Kogeko

- 800 panelen

- Ca. 3400 zonne-delen

- Reeds 1700 voor-inschrijvingen

- Subsidie aangevraagd

- Verwachting in najaar vol

- Opdrachtgeven installateur 

- Eind van het jaar realisatie



Zo ziet deelname er uit

1. Interesse - voorinschrijving

2. Informatie - lidmaatschap
- aankoop

3. Realisatie - neerleggen panelen

4. Rendement - uitkering energiebedrijf
(jaarlijks) - uitkering coöperatie

5. Einde - na 15 jaar stopt het project.



Samenvatting

 Lokaal - gezamenlijk

 Financieel rendement

 Vrijwilligersorganisatie

 Gemak

 Bijdrage aan de eigen en lokale verduurzaming



Vragen

Contact

E-mail : info@energiecmiddendelfland.nl

Website : www.energiecmiddendelfland.nl

mailto:info@energiecmiddendelfland.nlp.nl
http://www.energiecmiddendelfland.nl/

