Ypenburg zoekt dak
Informatieblad voor je eigen zonnepanelen op daken van een ander
Ypenburg zoekt dak en deelnemers
De stichting HWY zoekt in Ypenburg daken en betrokken bewoners die graag willen deelnemen
aan de ‘postcoderoosregeling’. Hiermee kunnen particulieren voordelig zonnepanelen plaatsen op
grote daken van een bedrijf of school. Onze intentie is bedrijfsdaken aan de Laan van Waalhaven
te benaderen en diverse scholen in Ypenburg om deel te nemen. Als u geïnteresseerd bent kunt u
zich vrijblijvend melden bij stichtinghwy@gmail.com. Bij voldoende deelnemers zal er een
informatieavond worden georganiseerd.
Aanleiding
De stichting hernieuwbare warmte Ypenburg (HWY) is opgericht om onze wijken in 2025 CO2
neutraal te maken. Dat betekent dat wij willen stoppen met het gebruik van aardgas. We
organiseren daarom diverse initiatieven om de warmtevoorziening te verduurzamen en de inwoners
op weg te helpen energie te besparen en op te wekken. Zie daarvoor ook de website:
www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl
Zonnepanelen
Een van die maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen. Zeer makkelijk aan te leggen en levert
direct geld op door een lagere energierekening. Panelen kunt u natuurlijk op uw eigen dak plaatsen.
Helaas is niet elk dak geschikt. Het kan op het noorden staan of u heeft de schaduw van bomen of
een flat naast u bijvoorbeeld. Ook kan het zijn dat u geen gedoe wilt van aannemers bellen, offertes
doornemen, BTW terugvragen bij de Belastingdienst of ze gewoon niet mooi vindt staan op uw
dak. Ook kan het zijn dat u wel zonnepanelen wilt maar niet duizenden euro’s wilt investeren. Als u
toch zonnepanelen wilt kunt u deelnemen aan een gezamenlijk initiatief om met uw wijkbewoners
zonnepanelen te plaatsen op het dak van scholen, kantoren of bedrijven.
Postcoderoos
De overheid heeft voor mensen die wel de voordelen van zonnepanelen willen maar ze niet op hun
dak kunnen of willen plaatsen een regeling getroffen. Dat heet de postcoderoosregeling, of juister
de ‘Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek’. De postcoderoos is een denkbeeldige bloem
waarin uw viercijferige postcode het centrum is en de direct daaraan grenzende postcodegebieden
(gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Binnen dat gebied mogen
particulieren en kleine bedrijven zonnepanelen plaatsen op andermans daken en de
energiebelasting terug ontvangen van je eigen energiebedrijf.
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Kosten en baten
Als u mee wilt doen moet u rekening houden met kosten en baten.
Baten
De baten zijn natuurlijk de opbrengsten van de elektriciteit van uw panelen. Een paneel van 275
watt piek levert elk jaar ongeveer 240 kWh op. Dus als u er drie aanschaft kunt u al bijna 750 kWh
aan elektriciteit opwekken. Daar krijgt u de energiebelasting van terug. Koopt u er meer dan telt u
dat erbij op. U kunt belasting terugvragen tot het bedrag dat u zelf heeft betaald, niet meer. Stel, u
heeft een verbruik van 3000 kWh per jaar, krijgt u maximaal de energiebelasting en BTW van dat
verbruik terug. De coöperatie waar u lid van wordt verkoopt de elektriciteit aan een
energiemaatschappij. De opbrengst daarvan krijgt u, verminderd met de beheer- en
verzekeringskosten, naar rato uitgekeerd op uw rekening.
Kosten
De kosten zijn allereerst de aanschaf van de panelen. Als u wilt deelnemen wordt u tevens lid van
een coöperatie waar ook kosten aan verbonden zijn. Dit is een verplichte stap om gezamenlijk te
kunnen investeren in een dak. Op dit moment zijn deze kosten nog niet bekend omdat er nog geen
dak is geselecteerd en we dus niet weten hoeveel panelen geplaatst kunnen worden. Uiteraard
worden de kosten lager als het project meer panelen omvat.
Uit ervaring van het buurtinitiatief de Groene Regentes in Den Haag met een project van 320
panelen kunt u ongeveer rekening houden met kosten van € 330 per paneel, welke € 44 opleveren
per jaar en € 9 aan onderhoud- verzekerings- en coöperatiekosten. Binnen tien jaar kunt u uw
investering ongeveer terug verdienen.
Risico’s
Het grote voordeel van een postcoderoos is dat u gegarandeerd 15 jaar lang vrijstelling van
energiebelasting over de zonne-energie die u opwekt. Dit voordeel hebben bewoners met eigen
panelen niet! Elke investering kent echter ook risico’s. Risico’s zoals hagel of brand zijn verzekerd.
Overheidsbeleid is echter lastiger in te schatten. Als bijvoorbeeld de energiebelasting op elektriciteit
omlaag gaat en dat van aardgas omhoog, krijgt u minder terug aan opbrengst. U heeft dat namelijk
ook niet betaald. Ook zou u kunnen gaan verhuizen buiten de postcoderoos. Dan moet u uw
deelneming verkopen naar rato van de resterende termijn van 15 jaar. De energieprijs kan
gedurende de looptijd ook dalen
Informatie
• https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
• www.degroeneregentes.nl
• www.haagsopgewekt.nl (coöperatie van de Groene Regentes)
• https://www.postcoderoosregeling.nl
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