Welkom!

Informatieavond Goudse Panelen

Infoavond Goudse Panelen
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Programma
 Achtergrond Goudse Panelen
 Gemeenschappelijke vragen & antwoorden
 Napraten
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website

Het concept is:
Daken beschikbaar gesteld krijgen.
Die daken gebruiken om zonnepanelen neer te leggen
Te gebruiken voor bewoners, omwonenden, incl ondernemers die zelf geen dak
hebben of hun eigen dak niet willen gebruiken.
Samen op kleine schaal, met zekerheid en aantrekkelijke voordelen werken aan de
duurzame samenleving.
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Het initiatief is geboren vanuit gedachte: voor een bedrijf zelf
is het (financieel) minder interessant. Vanuit binding,
maatschappelijk nut & mogelijk maken is zonnepanelen op
het dak voor de omwonenden veel interessanter.
Via het Gouda Duurzaamheidsplatform het idee getoond. Zo
kwamen Croda, Promen, Zorgpartners Midden Holland en
gemeente samen. Ontwikkeling van het concept begon.
Er wordt “groots” gedacht: het moet niet blijven bij 1 project,
maar eigenlijk moet er een “vehikel” komen, waarmee een
zonnedakproject makkelijk herhaald kan worden.
Dit kostte heel wat werk, maar uiteindelijk heeft dit geleid tot
de oprichting van Energie Coöperatie Goudse Panelen UA,
opgericht op 21 december 2018.

Opgericht:
21-12-2018
Enkele bestuur tekenen de oprichting bij de
notaris

Dit is mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers van de samenwerkende bedrijven, financieel bijgestaan
door de gemeente die vanuit duurzaamheids ontwikkeling inhuur van professionele begeleiding
(Greenspread) mogelijk maakte: essentieel om de stappen voor zo’n coöperatie en zonnedak project een
succes te maken.
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Waarom zetten de gemeente, Croda, Promen, Zorgpartners zich in voor dit initiatief?
Het maatschappelijk nut, de versterking van de link met de buurt, hun imago, maar ook “omdat het kan”.
De drijvende kracht en de inzet komt uit de persoonlijke overtuiging van de bestuursleden!

Het bestuur met wethouder Hilde Niezen.

Waarom is het interessant voor de buurtbewoners om
mee te doen?
Het is financieel interessant: een rendement op ieders
investering van tussen de 5 – 8%, kosten per paneel
tussen 250 – 300 euro (nauwkeuriger is pas mogelijk als
we alle details van leveranciers hebben ontvangen).
Het is een vorm van “ontzorgen”: laagdrempelig en
simpel, weinig uitzoekwerk voor deelnemers.
Het is ook een mogelijkheid voor iedereen die geen dak
heeft dat geschikt is voor panelen of hun eigen dak niet
willen gebruiken, om toch zonnepanelen “te hebben”.
Dat is de basis van de zg Postcoderoos, ook wel
genoemd de regeling Verlaagd Tarief dat wij hanteren.
Bovendien is dit natuurlijk een goede stap om de
samenleving een stukje duurzamer te maken.
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Hoe werkt Verlaagd Tarief?

De investering van deelnemers is per paneel. Daarmee wordt het project ontwikkeld. De coöperatie is
eigenaar; de deelnemers zijn via de ALV “de baas”.
Deelnemers krijgen hun opbrengsten door teruggave van de energiebelasting per kWh elektriciteit, welke
het zonnedak heeft opgebracht (naar rato van hoeveel panelen iemand heeft). De coöperatie int de
opbrengst van de opgewekte stroom (nb: niet Croda!) en betaalt daarmee verzekering, onderhoud,
onkosten (geen: loon). Het geld dat overblijft kan als reserve opgepot worden, gebruikt worden voor een
nieuw project of aan deelnemers worden uitgekeerd ter vergroting van het rendement van deelnemers.
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Ontwikkeling eerste project

Veem 13 (magazijn)

740 panelen
205 kW capaciteit
188,700 kWh/j verwachte
productie
Genoeg voor 57 huishoudens
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Opbrengstberekening
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De postcodes voor project 1
• 2801
• 2802
Croda
• 2808
• 2809
• 2831
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 Inschrijven?
 8 februari:
 11 mei:

Zeer spoedig – via de website
Volledige details komen beschikbaar
Go / No-Go beslissing: op basis van concrete
inschrijvingen
Open Dag Croda… project klaar
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www.goudsepanelen.nl
www.GoudsePanelen.nl

11

