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Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A.

• Duurzaam Haren is een zelfstandige Harense coöperatie
– streeft naar een energie neutraal en CO2 arm Haren

– door duurzame energie en groene projecten te realiseren. 

• In onze Visie 
– is de regio Haren in 2035  grotendeels energieneutraal

– hebben inwoners hebben een goed menselijk bestaan

– kent onze leefwijze geen negatieve invloed op het milieu

– en vormt geen bedreiging voor een veilige toekomst



Wat gaan we vanavond doen?

Hoe verder

Vraag en 
antwoord

Presentatie



Zonnedak Kluswijs



Investeren in zonnepanelen
op andermans dak

• Regeling verlaagd tarief = postcoderoosregeling 

• Coöperatie oprichten.

• Leden storten geld door certificaten te kopen.

• Certificaat op basis van aandeel in de productie.

• Bijvoorbeeld de productie van 1 paneel.

• Lenen kan: revolverend fonds Provincie tot € 50.000,-

• Leden krijgen korting op hun elektriciteitsrekening:
€0,1265 per kWh.



Kengetallen Zonnedak Kluswijs 

• 380 panelen, investering € 114.000,-
• Lenen: € 50.000,- (rente en aflossing!)
• Inbreng leden € 64.000,-
• Productie per jaar: 93.000 kWh
• Komt overeen met 245 kWh per paneel
• Aantal certificaten 380 
• Prijs per certificaat: € 168,42
• Bruto korting per lid per certificaat: 245 x € 0,1265 = 

€ 30,-
• De coöperatie verkoopt stroom tegen marktprijs = 

€ 0,04



Stand van zaken

• 30 geïnteresseerden

• 276 panelen (= certificaten) “verkocht”



Rekenvoorbeeld

verbruik 3000kWh

aantal certificaten 10

à 245kWh

korting over 2450kWh

aankoopprijs per certificaat €     168,42 

eerste inleg €       50,00 

totale aankoopprijs €  1.734,20 

korting over 2450kWh

korting per kWh €     0,1265 

bruto korting €     309,93 

bijdrage rente en aflossing €     107,86 

netto korting €     202,06 

terugverdientijd 8,58jaren



Hoe nu verder?

• Interesse omzetten naar deelname

• Overeenkomsten; pacht Kluswijs, 
energieleverancier, deelnemersovereenkomst

• Financieringsaanvraag Revolverend Fonds

• Postcoderegeling aanvragen Belastingdienst

• Concept statuten

• Oprichtingsbijeenkomst, benoeming bestuur

• Oprichting



Pauze



Lidmaatschap / contributie

Lidmaatschap particulier: € 50,- en zakelijk: € 150,-
• Het 1ste jaar een éénmalig kapitaal inleg van het bovenstaande bedrag of een 

veelvoud daarvan.

• Voor de hierna volgende jaren zijn deze de jaarlijkse contributie kosten.

Wat levert het lidmaatschap voor de leden op:
• Kunnen deelnemen en investeren in duurzame projecten

• Hogere rendementen of besparingen realiseren

• Technische en financiële evaluatie energietransitie aanbod

• Kennis en ervaring delen met gelijksoortige organisaties



W.v.t.t.k.
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Rondvraag
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Sluiting
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Samen maken we Haren duurzaam


