e-mail: info@opgewektmaasenwaal.nl
website: www.opgewektmaasenwaal.nl
adres secretariaat:
Van Mekerenstraat 2/1, 6655 AM Puiflijk

Horssen, 31 januari 2019

Geachte mevrouw/mijnheer,
Hierbij wat meer informatie en een vragenlijst voor uw aanmelding.
De Postcoderoos is een populaire benaming voor de Regeling Verlaagd Tarief die al sinds 2014 van
kracht is. Op de site van Hier Opgewekt vindt u alle informatie over de regeling:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
De energiecoöperatie Opgewekt Maas en Waal heeft in de afgelopen jaren al twee coöperatieve
projecten gerealiseerd op basis van de salderingsregeling, nl. zonnepanelen op de daken van basisschool De Octopus (Horssen) en De Laak (Wamel). (Hoe dit werkt vindt u op:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/salderen-wat-zijn-regels.)

Basisschool De Octopus, Horssen

Basisschool De Laak, Wamel

De postcoderoosregeling werkt via een vrijstelling energiebelasting voor het gebruik op de afzonderlijke aansluitingen van de deelnemers en geldt alleen voor de onderste schijf van de energiebelasting
op grijze stroom.
De vrijstelling wordt via een contract met een looptijd van 15 jaar door de belastinginspecteur verleend aan de deelnemers en dit wordt door uw eigen energieleverancier met u afgerekend.
De voorwaarden voor de vrijstelling per deelnemer zijn:




Uw woning waarvoor de korting geldt, moet liggen in een roos van postcodes die door de
coöperatie wordt gedefinieerd en waarin ook de opwekkingsinstallaties zijn geplaatst.
Uw gebruikte hoeveelheid stroom. U krijgt natuurlijk geen korting over stroom die u niet
verbruikt en geen vrijstelling voor belasting die u niet betaalt.
Het maximum per jaar is 10.000 kWh.








De algemene heffingskorting die ieder woonhuis krijgt, blijft behouden.
Heeft u reeds een eigen opbrengst van zonnepanelen waarvoor u de saldering toepast, dan
geldt de vrijstelling alleen voor de stroom die u nog extra moet inkopen.
Gebruikt u meer dan 10.000 kWh dan wordt de korting toch op de onderste schijf toegepast.
U ontvangt via uw eigen energieleverancier jaarlijks gedurende 15 jaar, afhankelijk van uw
aandeel in de opgewekte stroom, 100% korting op de energiebelasting in uw jaarafrekening.
Daarbovenop profiteert u via de coöperatie mee in de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte stroom, na aftrek van de door de coöperatie gemaakte kosten.
Deelnemers moeten lid zijn van een energiecoöperatie die eigenaar is van de installatie en
die de administratie van de opbrengst en vrijstellingen via de belastinginspecteur regelt.

De energiecoöperatie waarvan de deelnemers lid moeten zijn, verkoopt de stroom op de energiemarkt. Met de opbrengst daarvan worden diverse kosten betaald en wat overblijft wordt naar rato
verdeeld over de deelnemers. Voor deze opbrengst rekenen we voorlopig met € 0,03 per kWh, maar
dit bedrag kan variëren.
Energiecoöperatie Opgewekt Maas en Waal wil in het postcodegebied rondom 6654 Afferden één of
meerdere daken van zonnepanelen voorzien via de Regeling Verlaagd Tarief.
De aangrenzende postcodes zijn: 6651 Druten, 6652 Druten, 6631 Horssen, 6617 Bergharen, 6653
Deest, 6669 Dodewaard en 4051 Ochten.

Met ons eerste postcodeproject willen we een installatie realiseren op een grote agrarische schuur
aan de Middenweg in Horssen. Hiervoor hebben zich al diverse belangstellenden gemeld, waaronder
u. Voor een beperkt aantal deelnemers is er nog ruimte. Mochten er zich meer belangstellenden
melden dan voor het eerste project noodzakelijk, dan zullen we trachten een tweede, mogelijk derde
installatie te realiseren op andere daken binnen deze postcoderoos.
De procedure:
1. Bent u serieus geïnteresseerd in deelname? Vul dan bijgaand formulier in. U doet dat m.b.v. uw
toetsenbord. Na invulling slaat u het bestand op via ‘opslaan als’ en geeft u het formulier uw eigen naam als bestandnaam. Vervolgens mailt u dat naar info@opgewektmaasenwaal.nl.
(Zoals gezegd: voor dit eerste project is de nog beschikbare hoeveelheid beperkt. Bij overtekening komt u op een wachtlijst voor het volgende project.)
2. Zodra we voldoende toezeggingen hebben voor deelname, gaan we verder met de organisatie.
Dit betreft een lange lijst van activiteiten, zoals het aanpassen van onze statuten en administratie, het opstellen van deelnemerscontracten en contracten met de eigenaar van de schuur, het

aanvragen van de vrijstellingen, het verkrijgen van de toezegging van diverse energieleveranciers
dat zij de vrijstelling zullen verrekenen, de aanbesteding en vervolgens aanleggen van de installatie en een virtuele aansluiting door Liander.
3. In de tussentijd zullen we u en de andere belangstellenden uitnodigen voor een informatieve
bijeenkomst over de uitwerking en de voortgang van het project.
4. Zo gauw alles gereed is om het project aan te besteden, zullen we alle belangstellenden een definitieve businesscase presenteren en alle deelnemers uitnodigen het definitieve deelnemerscontract te ondertekenen en hun financiële bijdrage over te maken. (Als bijlage treft u een indicatieve versie van de businesscase aan.)
5. Direct na ontvangst van alle bijdragen gaan we over tot aanbesteding en uitvoeren werkzaamheden; streefdatum: zomer 2018.
Nadere informatie:



Onze website: www.opgewektmaasenwaal.nl
Dhr. Han Blok, voorzitter, tel. (0487) 54 25 80

Aan deze informatiefolder kunnen geen rechten
worden ontleend.

bijlagen:
1. Business case Postcodeproject 1
2. Rekenblad waarmee u een indicatie kunt krijgen van het rendement door uw huidig verbruik
in te vullen én uw voorgenomen bijdrage (in de lege, groene velden)
3. Registratie-formulier aspirant-deelnemer PCR-project 1

