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et dorp Loppersum 
heeft een eigen 
energiecoöperatie, de 
Lopster EnergieCoöperatie 

(LOPEC). Door mee te doen kunt u 
uw dorp, het klimaat en uzelf op 
verschillende manieren helpen. 

Ook eigen windenergie 
Na een eerste succesvol zonnedak in 2017 
investeert LOPEC nu ook in windenergie. 
U kunt voor uw eigen energieverbruik 
windcertificaten kopen in het project 
WIND1. Eén certificaat staat gelijk aan de 
productie van ongeveer 250 kWh per jaar. 
Hiermee voorkomt u jaarlijks de uitstoot 
van ongeveer 80 kilo CO2. Bovendien 
ontvangt u – in ruil voor uw deelname in 
het project – een energiebelastingkorting 
op uw energierekening. Naar verwachting 
bedraagt die korting jaarlijks € 31,50 
per certificaat (op basis van de 
energiebelasting in 2018). 

Meedoen
U kunt meedoen aan dit project van 
LOPEC als u lid bent van LOPEC en woont 
in het postcodegebied dat is aangegeven 
op de volgende pagina. 

Samen voor onze regio
Naast deelnemen in dit project, kunt u 
voor uw energie overstappen naar ons 
eigen coöperatief energiebedrijf: Energie 
VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal 
Duurzaam). Het is niet verplicht, maar 
de coöperatie juicht het wel toe! Energie 
VanOns levert u de energie en handelt 
administratief alles voor u af. LOPEC 
krijgt voor elke klant een vergoeding, 
die wij investeren in projecten in uw 
leefomgeving. Als lid van de coöperatie 
bepaalt u mee welke projecten dat zijn.

Project WIND1

H

LOPEC is een lokale 
energiecoöperatie. Zij werkt vanuit de 
gedachte dat de lokale gemeenschap 
sterker wordt van ‘Dorpsenergie’. 
Zonder winstoogmerk wekt zij 
daarom duurzame energie op voor 
haar leden. Deze schone energie 
is goed voor het milieu en levert 
deelnemers aan dit project een lagere 
energierekening op.  

WIND1 GEEFT ENERGIE AAN 
ONS EIGEN DORP 
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Energietype: Windenergie

Aantal EAZ12-windmolens: 1 (indien mogelijk 2)

Totaal jaarlijks op te wekken: +/- (2x) 28.500 kWh 

Locatie: Stedumerweg 28, 9919 TE 
Loppersum 

Looptijd project: 15 jaar

Postcodegebied WIND1:

Het project in cijfers
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Coöperatie LOPEC 
De Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) 
is in 2015 opgericht en wordt bestuurd 
door vrijwilligers. Het voornaamste doel 
van LOPEC is ons dorp duurzamer te 
maken. Dat doen we onder andere door 
duurzame energie lokaal op te wekken.  

Het bestuur van de coöperatie 
bestaat uit: 
- Tjitse Mollema            (Voorzitter) 
- Nicolette Scholten      (Secretaris) 
- Albert Hebels            (Penningmeester)
- Martin Ettema   (Algemeen bestuurslid)

Deelnemers 
Wanneer u in het deelnemende 
postcodegebied woont (zie het kaartje 
op de vorige pagina) kunt u deelnemen 
aan WIND1. Dat doet u door één of 
meer windcertificaten te kopen met 
een éénmalige inleg + een jaarlijkse 
“contributie”. Elk windcertificaat 
vertegenwoordigt het recht op een 
energiebelastingkorting over gemiddeld 
250 kWh per jaar. Door mee te doen 
ontvangt u de komende15 jaar een 
jaarlijkse korting op uw energierekening.  

Initiatiefnemers 
& deelnemers

De Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) 
Nieuwstraat 9 
9919 AZ Loppersum 

KvK nummer: 65501640
www.lopec.nl
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Twee windmolens 
LOPEC plaatst een kleinschalige windmolen 
op het erf aan de Stedumerweg 28 en 
indien mogelijk een tweede. LOPEC geeft zo 
114 windcertificaten uit (of bij een tweede 
molen: 228 windcertificaten). U heeft de 
mogelijkheid om één of meerdere van deze 
windcertificaten te kopen.  

Verschillende modellen 
Misschien heeft u nog spaargeld of wilt u 
geld van een van de mogelijke subsidies 
besteden aan verduurzaming. Of misschien 
heeft u niet veel te besteden, maar wilt u 
wel graag deelnemen. LOPEC heeft daarom 
besloten om twee varianten aan te bieden 
voor deelname. Bij het model "WIND1a" 
betaalt u eenmalig € 250,- en een jaarlijkse 
contributie van € 7,50. Bij model "WIND1b" 
betaalt u eenmalig € 99,- en een jaarlijkse 
contributie van € 19,50. Meer informatie over 
de contributie vindt u in de bijlage.

Omdat LOPEC meer geld moet lenen 
en (met rente) aflossen voor model 
WIND1b, is het netto rendement iets 
kleiner in model WIND1b. Kijk verderop 
in dit informatiedocument voor een 
rekenvoorbeeld. 

Subsidie 
Als uw woning wordt verstevigd of 
als u schade hebt onder de nieuwe 
schaderegeling, heeft u recht op subsidie op 
energiemaatregelen. U mag deze subsidie 
gebruiken voor deelname in onze projecten! 
Het betreft respectievelijk Energiebesparing 
aardbevingbestendighuis en de Subsidie 
Waardevermeerdering. Zie www.snn.nl voor 
meer informatie. 

Installatie plaatsen 
De windcertificaten worden uitgeven in 
de periode januari 2018 - december 2018. 
Als zich voldoende deelnemers hebben 
aangemeld en de vergunningen zijn 
verkregen, kan de coöperatie de windmolen(s) 
laten draaien. De molens worden geleverd en 
geplaatst door EAZ uit Hoogezand. 

Verkoop van de opgewekte stroom 
LOPEC verkoopt de opgewekte stroom aan 
energiebedrijf Energie VanOns (voorheen 
Noordelijk Lokaal Duurzaam), het eigen 
energiebedrijf van de energiecoöperaties 
van Groningen, Friesland en Drenthe. 
Met de opbrengst betaalt de coöperatie 
de verzekeringspremies, beheer- en 
onderhoudskosten van de installaties. 

Uitleg Project WIND1 
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Postcoderoosregeling 
U kunt profiteren van deelname in deze 
molen(s) door middel van de zogenaamde 
‘Postcoderoosregeling’. Met deze regeling 
wil de overheid het opwekken van lokale en 
duurzame elektriciteit stimuleren. Dankzij 
deze regeling ontvangen deelnemers van het 
project een korting op hun energierekening. 
Zij krijgen namelijk de energiebelasting terug 
over het aantal kWh dat zij met hun deelname 
in dit project opwekken. Meer informatie over 
de Postcoderoosregeling vindt u als bijlage bij 
dit memorandum. 

Energiegeld behouden in de regio 
U heeft ook de mogelijkheid om over te 
stappen van uw huidige energieleverancier 
naar ons eigen coöperatief energiebedrijf 
Energie VanOns. Als u gas en stroom afneemt 
bij Energie VanOns, ontvangt LOPEC daarvoor 
jaarlijks € 75. Als u alleen stroom afneemt 
ontvangt LOPEC €30. Dit geld investeert de 
coöperatie in duurzame en maatschappelijke 
projecten in de gemeente Loppersum. De 
leden van LOPEC bepalen gezamenlijk welke 
duurzame en maatschappelijke projecten dit 
zijn. 

Uitleg Project WIND1 
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Uitleg Project WIND1 

STAP 1 
U koopt windcertificaten in het project. LOPEC plaatst 1 of 2 

windmolens met in totaal 114 of 228 windcertificaten.

STAP 2 
De opgewekte stroom wordt verkocht. Van deze opbrengsten 
betaalt LOPEC het beheer en onderhoud van de installaties.

STAP 3 
U ontvangt na het eerste opwekjaar van de overheid een jaarlijkse 

korting op uw energierekening.

EXTRA OPTIE
U kunt overstappen naar Energie VanOns (Noordelijk Lokaal 
Duurzaam). LOPEC ontvangt dan jaarlijks € 75 die we lokaal 
investeren. U bepaalt mee waaraan we dit bedrag uitgeven. 

SAMENGEVAT IN 3 STAPPEN
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ilt u deelnemen in dit windenergieproject, 
stuur dan een getekende 
participatieovereenkomst naar: 
 
 De Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) 

 Nieuwstraat 9 
 9919 AZ Loppersum 

De participatieovereenkomst kunt u vinden op www.LOPEC.nl of 
bij het bovengenoemde adres. Heeft u vragen over het project? 
Lees dan de veelgestelde vragen en de bijlagen op de volgende 
pagina’s. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Mail uw vraag 
dan naar info@LOPEC.nl. 

Hoe kan ik meedoen?

W

Rekenvoorbeeld WIND1a
Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan 
elektriciteit, dan kunt u met belastingkorting 
deelnemen tot maximaal 10 windcertificaten.

Kosten per certificaat       € 250 
Totale inleg (10 x € 250)   € 2.500 

Prognose: 
Verwachte korting per certificaat per jaar € 31,50 
Contributie per certificaat per jaar    € 7,50 
Verwachte korting per saldo per 
certificaat per jaar        € 24 

Verwachte korting per saldototaal per jaar
 (10 x € 24)       € 240 

Verwachte korting over 15 jaar       € 3.600 

Zo draagt u bij aan een beter milieu en bespaart u 
in 15 jaar ruim €1.100. Namelijk per saldo € 3.600 
korting min uw inleg van € 2.500 = € 1.100. 
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Rekenvoorbeeld WIND1b
Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan elektriciteit, 
dan kunt u met belastingkorting deelnemen tot 
maximaal 10 windcertificaten.

Kosten per certificaat      € 99 
Totale inleg (10 x € 99)    € 990 

Prognose: 
Verwachte korting per certificaat per jaar € 31,50 
Contributie per certificaat per jaar       € 19 
Verwachte korting per saldo per 
certificaat per jaar   € 12,50 

Verwachte korting per saldototaal per jaar 
(10 x € 12,50)       € 125 

Verwachte korting over 15 jaar  € 1.875 

Zo draagt u bij aan een beter milieu en bespaart u in 15 
jaar ongeveer €885. Namelijk per saldo € 1.875 korting 
min uw inleg van € 990 = € 885. 
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Wat gebeurt er als de stroomprijs 
daalt of stijgt? 
De energie die door de windmolen(s) 
wordt opgewekt verkoopt LOPEC aan het 
energiebedrijf van de gezamenlijke lokale 
coöperaties: Energie VanOns.  

Van deze inkomsten wordt het beheer 
en onderhoud van de installatie betaald. 
De prijs die het energiebedrijf voor de 
opgewekte stroom betaalt is afhankelijk 
van de marktprijs van stroom. Wanneer de 
energieprijs verandert zal dit direct invloed 
hebben op de prijs die LOPEC ontvangt. 

Wat gebeurt er als de 
energiebelasting daalt of stijgt? 
Door de Postcoderoosregeling ontvangt 
u korting op uw energienota. De hoogte 
van de korting is afhankelijk van het 
energiebelastingtarief op elektriciteit. 
Indien dit tarief daalt of stijgt dan is dat 
van invloed op uw korting en daarmee ook 
direct van invloed op het rendement van 
uw investering. Daarnaast is de korting 
afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte 
elektriciteit door de installatie(s). Maar dát 
u de belastingkorting ontvangt is voor 15 
jaar gegarandeerd door de regering en 
vastgelegd in de wet. 

Wat gebeurt er als de installatie 
beschadigd raakt? 
Het kan voorkomen dat er schade 
ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld 

door technische mankementen, 
natuurgeweld, handelen door derden 
of door eigen handelen. De leverancier 
van de windmolens (EAZ) geeft 15 
jaar productgarantie op technische 
mankementen. Daarnaast sluit LOPEC 
verzekeringen af, die aangesproken 
worden wanneer er schade ontstaat aan de 
installatie. 

Wat als het niet waait? 
Niemand kan voorspellen hoeveel de wind 
precies waait, maar EAZ garandeert een 
opbrengst van 28.500 kWh gemiddeld per 
jaar per molen. Wel waait het het ene jaar 
meer dan het andere jaar: er kan tot 20% 
meer of minder opbrengst zijn ten opzichte 
van het gemiddelde.  

Wat is de Postcoderoosregeling? 
In de volksmond wordt de Regeling verlaagd 
tarief ook wel de Postcoderoosregeling 
genoemd. Met deze regeling wil de 
overheid het opwekken van lokale en 
duurzame elektriciteit stimuleren. Dankzij 
deze regeling ontvangen deelnemers van 
WIND1 een energiebelastingkorting op hun 
energierekening. Meer informatie over de 
Regeling verlaagd tarief vindt u in de bijlage 
van dit informatiememorandum. 

Moet ik per se overstappen naar 
Energie VanOns? 
De Lopster Energie Coöperatie (LOPEC)
is aangesloten bij ons eigen coöperatief 

Veelgestelde vragen
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energiebedrijf Energie VanOns. Als 
deelnemer kunt u ervoor kiezen over te 
stappen en stroom en gas af te nemen bij 
Energie VanOns, maar dat is niet verplicht. 
Als u wel klant bent bij Energie VanOns 
voor uw elektriciteit en gas, ontvangt 
LOPEC daarvoor jaarlijks € 75. Dit geld 
investeert de coöperatie in lokale duurzame 
en maatschappelijke projecten. De leden 
van LOPEC bepalen gezamenlijk welke 
duurzame en maatschappelijke projecten 
dit zijn.  

Wat gebeurt er met de 
windcertificaten wanneer ik wil 
verhuizen? 
Verhuist u naar een adres binnen het 
postcodegebied van dit project? Dan 
kunt u uw windcertificaten gewoon 
meenemen. Verhuist u naar een adres 
buiten het postcodegebied, dan kunt u 
de windcertificaten niet meenemen. U 
kunt de certificaten dan verkopen aan 
de nieuwe bewoners van uw woning 
of de certificaten overdragen aan een 
andere geïnteresseerde die binnen het 
postcodegebied woont. Wanneer niemand 
uw certificaten over kan nemen dan kan 
LOPEC de windcertificaten overnemen 
tegen de dan geldende waarde van 
de certificaten op basis van lineaire 
afschrijving. Per jaar wordt uw certificaat 
1/15e deel minder waard, het project heeft 
een looptijd van 15 jaar. 
 
Ik heb al zonnepanelen op 
mijn eigen dak. Kan ik dan nog 
deelnemen aan het project?
Of u nog kunt deelnemen hangt af van uw 
verbruik. Stel u verbruikt 3.000 kWh per 

jaar en u wekt met uw zonnepanelen op 
uw eigen dak 1000 kWh per jaar op. Dan 
heeft u nog een verbruik van 2000 kWh 
per jaar. U kunt dan nog deelnemen in 
het project voor 2000 kWh. Dit zijn circa 7 
windcertificaten van 250 kWh per stuk. Als 
u met uw eigen panelen al helemaal uw 
eigen verbruik van 3.000 kWh zelf opwekt, 
heeft deelname aan dit project helaas voor 
u geen zin.

Waarom adviseert u minder 
windcertificaten te kopen dan 
overeenkomstig mijn verbruik?  
U krijgt geen korting als u geen 
stroomrekening heeft. En natuurlijk wilt 
u nog wat energie besparen de komende 
jaren. Ook kan het zijn dat het het ene 
jaar harder waait dan het andere jaar, 
waardoor u per certificaat méér kWh 
opwekt en daardoor recht hebt op meer 
korting. We adviseren daarom om circa 75-
80% van uw huidige verbruik “af te dekken” 
met windcertificaten. Daartegenover 
staat dat als uw verbruik hóger wordt 
de komende jaren, bijvoorbeeld door 
de aanschaf van een warmtepomp, u 
ervoor kunt kiezen om nu of later méér 
windcertificaten aan te schaffen dan 
overeenkomstig het huidige verbruik. 

Kan ik later windcertificaten 
bijkopen? 
Ja, indien voorradig. Bijvoorbeeld als 
een deelnemer verhuist naar buiten 
het postcodegebied en de certificaten 
terugverkoopt aan de coöperatie. Maar 
wellicht is er ook gelegenheid om mee te 
doen in een toekomstig project (ZON2, 
WIND2, …) 
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Wat is het effect van deelname op 
mijn inkomstenbelasting? 
Dit hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld 
of u particulier of als bedrijf deelneemt. Als 
particulier heeft deelname meestal geen 
effect op uw inkomstenbelasting. Informeer 
bij uw belastingadviseur of eventueel bij 
LOPEC voor hulp in dezen. 

Wat betekent die afbeelding op de 
voorpagina over geen AFM-toezicht?

Wanneer een 
organisatie 
beleggingen of 
aandelen uitgeeft 

dient deze onder toezicht te staan van 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
De organisatie dient een prospectus in 
leveren bij de AFM. Een prospectus is een 
document met daarin alle ins en outs 
rondom de beleggingen of aandelen. De 
AFM beoordeelt vervolgens aan de hand 
van deze prospectus of de belegging 
goedgekeurd wordt en daarmee dus veilig 
is. Voor sommige aanbiedingen geldt een 
vrijstelling van deze prospectusplicht. 
Bijvoorbeeld als de belegging aan minder 
dan 150 personen wordt aangeboden en 
voor niet-commerciële instellingen, zoals 
LOPEC.

Welke risico’s zijn er voor u 
verbonden aan deelname?
Het verwachte rendement op uw 
windcertificaten is niet afhankelijk van de 
winst die de coöperatie maakt. De kans 
bestaat dat de winst van de coöperatie 
lager is dan verwacht maar dat zal geen 
effect hebben op het verwacht rendement. 
Pas als er sprake dreigt te zijn van een 
tekort in de exploitatie kan de algemene 
ledenvergadering besluiten alle leden te 
verplichten een extra storting te doen in de 
coöperatie en/of een jaarlijkse inleg in te 
stellen of te verhogen. 

De voornaamste risico’s voor u als 
deelnemer zijn:

- Een besluit van de landelijke overheid 
om de energiebelasting op elektriciteit te 
verlagen. Uw rendement neemt dan af en 
de terugverdientijd van uw inleg neemt 
toe. Maar uw financiële situatie verandert 
niet direct. Uw zult wel gewoon uw 
jaarlijkse projectcontributie moeten blijven 
betalen.
Op het moment van schrijven wordt er 
onderhandeld aan een nieuw Energie- 
en Klimaatakkoord. In de voorlopige 
onderhandelingsresultaten wordt 
gesproken over de verlaging van de 
energiebelasting op elektriciteit (en een 
verhoging van energiebelasting op gas) 
vanaf 2020. De onderhandelaars zijn 
zich bewust van de gevolgen die dat 

Veelgestelde vragen 



heeft op projecten als deze en hiervoor 
zal een oplossing gezocht worden in 
de uitwerking van het akkoord. Tegelijk 
heeft de minister aangekondigd dat  
de postcoderoosregeling zal worden 
aangepast per 2020. Op dit moment is 
er geen duidelijkheid over de toekomst 
van de Postcoderoosregeling, noch 
over de manier waarop een overgang 
vormgegeven zal gaan worden. Dit geeft 
dus onzekerheid over en risico’s voor de 
exploitatie van dit project. In vertrouwen 
dat de overheid tot een goede oplossing 
zal komen (de coöperatieve beweging zit 
ook aan de onderhandelingstafels) en 
in de wetenschap dat we alsnog lokaal 
duurzame energie opwekken hebben we 
besloten dit project wel door te zetten.

- Daling van de elektriciteitsprijs van de 
energie die de coöperatie gezamenlijk
opwekt en verkoopt. Hierdoor kan een 
exploitatietekort ontstaan in de coöperatie.

- Minder opwek van energie door 
tegenvallende prestaties van de 
opwekinstallatie of onvoorziene en 
onverzekerde calamiteiten.

Veelgestelde vragen 
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Bijlage -  Doet u mee met  
Dorpsenergie?

Wilt u samen met LOPEC lokaal duurzame energie 
opwekken?

D
an is het Project Project W

IN
D

1 niet geschikt voor u.

Wilt u samen met LOPEC ervoor zorgen dat energiegelden 
terugvloeien naar onze regio?

Wilt u een verwachte jaarlijkse besparing op uw 

Wilt u een hoger verwacht rendement op uw spaargeld dan 

U gaat voor Dorpsenergie en u accepteert dat het 
daadwerkelijk verwachte financieel voordeel afhankelijk is 

van:
1. De ontwikkeling van de stroomprijs;

2. De ontwikkeling van de energiebelasting;
3. De winduren.

en dat daarmee het daadwerkelijk verwachte voordeel 
hoger of lager kan zijn.

Doe dan mee met één of meerdere windcertificaten in 
het project Project WIND1
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Bijlage - De Regeling verlaagd tarief
De Regeling verlaagd tarief is een 
regeling ingevoerd door de rijksoverheid. 
De regeling is bedoeld voor (energie)
coöperaties die hernieuwbare 
energie opwekken. Het doel van de 
regeling is het stimuleren van het 
opwekken van hernieuwbare energie. 
Maar wat is precies hernieuwbare 
energie? Hernieuwbare energie is 
energieopgewekt door middel van: 
wind, stortgas, zon, rioolzuiveringsgas, 
aardwarmte, biogas, golfenergie, getijde-
energie, waterkracht en biomassa. 

Coöperaties mogen sinds 1 januari 
2014 gebruik maken van een verlaagd 
tarief. De rijksoverheid geeft met 
deze regeling een korting op de 
energiebelasting van de door u te 
betalen elektriciteitsrekening. Het 
energiebelastingtarief voor 2018 is € 
0,10458 per kWh (excl. BTW, € 0,1265 
incl.) Dit betekent dus ook dat de korting 
per opgewekte kWh 12,65 cent is. 
Voor een windcertificaat van 250 kWh 
is dat dus 250 x 12,65 = € 31,60 per 
jaar per certificaat. Deelnemen in een 
postcoderoosproject kan tot en met een 
maximum eigen verbruik van 10.000 
kWh per jaar. De jaarlijkse korting wordt 
door uw energieleverancier verrekend 
met uw energienota. Hiervoor is een 
zogenaamde “opwekverklaring” nodig 
die  LOPEC aan het einde van ieder 
opwekjaar aan u zal verstrekken, 15 

jaar lang. Deze looptijd van 15 jaar is 
door de belastingdienst gegarandeerd. 
Na het eerste jaar weten we wat 
de windmolen heeft opgewekt. Per 
windmolen zijn er 114 windcertificaten. 
Als u bijvoorbeeld 10 windcertificaten 
koopt, is 10/114e deel van de totale 
opbrengst aan u toe te rekenen. Dat 
schrijven we op in de verklaring. Die 
verklaring ontvangt u van ons en stuurt 
u door naar uw energieleverancier. Die 
brengt vervolgens de energiebelasting 
op uw elektriciteitsverbruik niet bij u 
in rekening. In ons voorbeeld: 10 x € 
31,60 = € 316 per jaar. Voor het tweede 
en alle daarop volgende jaren herhalen 
we dit. Als u klant bent of wordt bij 
Energie VanOns, regelt LOPEC voor u alle 
administratieve handelingen rechtstreeks 
met Energie VanOns. Let op: Ondanks 
afspraken tussen de energieleveranciers 
en de Rijksoverheid zijn er nog een 
paar energieleveranciers die (nog) 
niet meewerken aan de regeling. 
Informeer bij LOPEC of rechtstreeks bij 
uw energieleverancier of die meewerkt 
aan de regeling. Zo niet dan kunt u vaak 
kostenloos overstappen. 

Twijfels? We helpen u! 
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Onderstaand ziet u weergegeven wie in aanmerking komen voor de Regeling verlaagd 
tarief en wie kunnen participeren in een project doormiddel van de Regeling verlaagd 
tarief.

Leden van coöperaties - leden met een kleinverbruikaansluiting (max 3*80A); 
- leden die wonen binnen de postcoderoos; 
- leden met een eigen energierekening;

Btw-ondernemers - btw-ondernemers kunnen tot een maximum van 20% van het totale        
projectkapitaal mee participeren; 
- btw-ondernemers gevestigd binnen de postcoderoos; 
- btw-ondernemers met een eigen energierekening; 

Vereniging van 
Eigenaren

- vvE’s met een eigen productie-installatie;

Rechtspersonen - rechtspersonen die wonen binnen de postcoderoos; 
- rechtspersonen met een eigen energierekening; 

Vereniging - verenigingen gevestigd binnen de postcoderoos; 

Stichting - stichtingen gevestigd binnen de postcoderoos; 

Bv’s - bv’s gevestigd binnen de postcoderoos; 
- bv’s met een eigen energierekening; 
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Bijlage -  Energiebelasting &  
heffingskorting

Energiebelasting
Over iedere kWh aan elektriciteit die u 
verbruikt moet u energiebelasting betalen. 
De Nederlandse overheid wil met de 
heffing van deze belasting ervoor zorgen 
dat u zuiniger en efficiënter omgaat met 
uw energieverbruik. Door deze belasting 
wordt namelijk de totaalprijs van energie 
hoger. Door de totaalprijs te verhogen wil 
de Nederlandse overheid u stimuleren 
minder energie te gebruiken.

Heffingskorting
Ieder huishouden verbruikt een bepaalde 
hoeveelheid elektriciteit per jaar. Hiermee 
kan worden vastgesteld dat ieder 
huishouden een bepaalde basisbehoefte 
heeft betreffende het verbruik van 
elektriciteit. De Nederlandse overheid 
heeft daarom besloten dat over deze 
basisbehoefte geen energiebelasting 
hoeft te worden betaald. Dit wordt de 
belastingvermindering energiebelasting 
of heffingskorting genoemd. Er 
wordt jaarlijks een vast bedrag aan 
energiebelasting in mindering gebracht op 
uw energienota. Voor 2018 is dit bedrag 
vastgesteld op € 308,54 (exclusief btw). 

Heffingskorting & 
Energiebelastingkorting
Maar hoe werkt dit als u deelneemt in 
een Postcoderoosproject? U ontvangt 
namelijk al een vastgesteld bedrag aan 
energiebelasting in mindering op de 
energienota. En in ruil voor uw deelname 
aan een Postcoderoos project ontvangt u 
ook nog eens een energiebelastingkorting 
op uw energienota. 

Wanneer u deelneemt aan een 
Postcoderoosproject ontvangt u zowel 
de energiebelastingkorting voor uw 
deelname aan het project als ook de 
heffingskorting van € 308,54 (exclusief 
btw) van de overheid. Deze twee 
kortingen zijn namelijk stapelbaar.
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Bijlage -  Waardeontwikkeling  
deelname in de coöperatie

Lid worden van de coöperatie
Uw lidmaatschap aan een lokale 
energiecoöperatie betekent dat u deels 
eigenaar bent van deze coöperatie 
en daarover medezeggenschap 
heeft. Ten minste eenmaal per jaar 
organiseert de coöperatie een algemene 
ledenvergadering. Dat is het moment 
waarop dat u deze zeggenschap kunt 
uitoefenen. Tijdens de algemene 
ledenvergadering legt het bestuur 
verantwoording af over de zaken die 
in het afgelopen jaar gepasseerd zijn. 
Belangrijk is hierbij de vaststelling 
van de jaarcijfers en de bestemming 
van eventuele revenuen, besloten 
door de leden. Na het vaststellen 
van de jaarrekening in de ALV zal 
aan alle participerende leden ook 
een ledenwaardeverklaring (ook wel 
opwekverklaring genoemd) worden 
verstrekt. In de ledenwaardeverklaring 
staat vermeld welke waarde uw 
lidmaatschap in de coöperatie heeft.

Deelnemen aan een collectief 
opwekproject
Wanneer de coöperatie een eigen 
energie-opwekproject heeft (zoals een 
Postcoderoosproject) kunnen leden 
daarin participeren. U bent dan lid van 
de coöperatie maar koopt daarnaast 
certificaten in dit opwekproject. Wanneer 
niet alle leden van de coöperatie

deelnemen in dit opwekproject kent 
de coöperatie twee soorten leden, 
namelijk algemene leden en leden die 
ook deelnemen in een project. Deze 
bijlage gaat over de waardeontwikkeling 
voor leden van de coöperatie die ook 
deelnemen in een opwekproject. 

Start van het project
In dit project, in totaal één en naar 
verwachting twee windmolens, investeert 
de coöperatie € 44.000 c.q. € 88.000. We 
gaan onderstaand uit van twee molens 
a € 88.000. De coöperatie betaalt dit 
bedrag door 228 certificaten uit te geven 
en een deel van dit bedrag extern te 
lenen. In deze bijlage gaan wij er voor het 
gemak vanuit dat iedereen kiest voor het 
model WIND1b ter waarde van €99 per 
certificaat. Dit om u te laten zien hoe het 
principe werkt. Bij de start van het project 
betaalt u voor uw deelname dus € 99 
per certificaat. De gezamenlijke waarde 
van de deelnemers van het project bij 
aanvang is € 22.572 (228 x € 99). Uw deel 
of bezit in de coöperatie is dus bij aanvang 
€ 99 maal het aantal certificaten waarvoor 
u heeft ingetekend.

De looptijd van het project
Gedurende de 15-jarige looptijd van het 
project worden er voor de exploitatie 
van het project kosten gemaakt door de 
coöperatie.  



22

Tegenover deze kosten voor de 
coöperatie staat een inkomstenstroom uit 
de verkoop van de opgewekte energie. Dit 
betreft de in- en uitgaande kasstromen 
waarbij het van belang is (en ook voorzien 
is in de begroting) dat de inkomsten van 
de coöperatie uit de verkoop van stroom 
groter zijn dan de jaarlijkse exploitatie- 
kosten. De coöperatie kent dus jaarlijks 
een kasoverschot dat, naar rato, ook 
meetelt in de waarde van elk participatie.  
Dan is er ook de boekhoudkundige 
weergave van het project zoals die 
voor de jaarrekening van de coöperatie 
en de aangifte bij de Belastingdienst 
opgesteld moet worden. Hierin speelt de 
afschrijving van de opwekinstallatie een 
rol. Gedurende de levensduur van de 
installatie wordt deze minder waard, na 
het eerste jaar is het door de deelnemers 
gefinancierde gedeelte van de installatie 
dus geen € 22.572 waard maar zo’n           
€ 21.067. De kosten binnen het project 
en de afschrijving bij elkaar opgeteld 
zijn hoger dan de inkomsten die worden 
gegenereerd doormiddel van de verkoop 

van de opgewekte energie. Hierdoor daalt 
de waarde in de coöperatie van € 19.800 
gedurende de looptijd van het project.  
Dit betekent dat ook de participaties van 
de deelnemers in waarde zijn afgenomen. 
Daartegenover staat dat deelnemers in 
ruil voor hun deelname een jaarlijkse kor-
ting op de energiebelasting ontvangen. In 
onderstaande grafiek wordt deze waarde-
ontwikkeling weergegeven (indicatief).

Na 5 jaar vertegenwoordigen de 
windcertificaten naar verwachting 
nog een waarde van € 74 per stuk. De 
totale waarde in het project is na 5 jaar 
gedaald van € 22.572 (228 x € 99) naar € 
16.872 (228 x € 74). Na 15 jaar kan een 
windcertificaat nog een restwaarde van 
€ 5 hebben. De totale restwaarde binnen 
het project is na 15 jaar nog € 1.140 
(228 x € 5). Dit bedrag is een positief 
resultaat in de coöperatie na afloop van 
het project. De leden van de coöperatie, 
die deelgenomen hebben in het project, 
beslissen na afloop van het project wat er 
met dit positieve resultaat gebeurt.

Indicatieve waardeontwikkeling windcertificaat op basis van
huidige begroting van Wind1b:

start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15            jaren

€ 120
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Exploitatiebegroting Wind1a (€ 250):

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Verzekeringen € 544 € 555 € 566

Administratie kosten € 750 € 765 € 780

Betaal- en spaarrekening € 60 € 61 € 62

Periodieke aansluitdienst € 54 € 54 € 54

Huurvergoeding locatie € 250 € 250 € 250

Rente en aflossing lening € 994 € 987 € 981

Totaal € 2.652 € 2.672 € 2.693

Opbrengsten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Stroom opbrengst in kWh 57.000 57.000 57.000

Stroom opbrengst in € € 1.995 € 1.995 € 1.995

Contributie (€ 7,50 per certificaat) € 1.710 € 1.710 € 1.710

Totaal € 3.705 € 3.705 € 3.705

Kosten - opbrengsten € 1.053 € 1.033 € 1.012

Investerings- & financieringsbegroting WIND1a:

De begroting verschillen per model. Onderstaand vindt u de begrotingen van 
het €250,- model (WIND1a). 

Investeringsbegroting Financieringsbegroting

Aanschaf opwekinstallatie € 85.000  Inleg deelnemers € 57.000  

Juridische kosten €  50 (228 zonparticipaties x 
€  250)

Communicatie kosten € 800  
Externe ondersteuning € 1.000 Externe financiering €  31.000
Onvoorzien € 1.150
Totaal € 88.000 Totaal € 88.000

Bijlage -  Financiën & contributie 
De begrotingen in de bijlage zijn op basis van twee projecten.
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Exploitatiebegroting Wind1b (€ 99):

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Verzekeringen € 544 € 555 € 566

Administratie kosten € 750 € 765 € 780

Betaal- en spaarrekening € 60 € 61 € 62

Periodieke aansluitdienst € 54 € 54 € 54

Huurvergoeding locatie € 250 € 250 € 250

Rente en aflossing lening € 3.530 € 3.508 € 3.485

Totaal € 5.188 € 5.193 € 5.197

Opbrengsten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Stroom opbrengst in kWh 57.000 57.000 57.000

Stroom opbrengst in € € 1.995 € 1.995 € 1.995

Contributie (€ 19,50 per certificaat) € 4.446 € 4.446 € 4.446

Totaal € 6.441 € 6.441 € 6.441

Kosten - opbrengsten € 1.253 € 1.248 € 1.244

Investerings- & financieringsbegroting WIND1b:

De begrotingen verschillen per model. Onderstaand vindt u de begrotingen van
 het €99,- model (WIND1b).

Investeringsbegroting Financieringsbegroting

Aanschaf opwekinstallatie € 85.000  Inleg deelnemers € 22.572  

Juridische kosten €  50 (228 zonparticipaties x 
€  99)

Communicatie kosten € 800  
Externe ondersteuning € 1.000 Externe financiering €  65.428
Onvoorzien € 1.150
Totaal € 88.000 Totaal € 88.000
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Bijlage -  Financiën & contributie 

LOPEC en contributie 
Om ervoor te zorgen dat LOPEC in de toekomst meer projecten 
kan realiseren zoals ZON 1 en WIND1 betalen de deelnemers aan 
het project WIND1 een contributie per certificaat per jaar. Van deze 
bijdrage kunnen toekomstige projecten worden ondersteund, net 
zoals ZON 1 en WIND 1 aanvankelijk door de Provincie Groningen 
zijn ondersteund met een subsidie (Postcoderoospremie provincie 
Groningen 2015). We zorgen er dus eigenlijk voor dat we in de toekomst 
onze eigen projecten kunnen subsidiëren en het ingezette subsidiegeld 
“revolverend” geleidelijk terughalen van de leden door middel van een 
contributiebedrag. Dit contributiebedrag hoort bij uw deelname aan het 
project, het is GEEN contributie voor lidmaatschap van LOPEC. 

De contributie voor model WIND1b is hoger van in model WIND1a. Van 
het extra geld bij deze contributie betalen we de rente en aflossing op 
de lening die nodig is. Immers: u legt in dit model aanvankelijk minder 
geld in. Dit betekent dat we elders geld moeten lenen en gedurende de 
looptijd van 15 jaar geleidelijk (met rente) moeten terugbetalen.  
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Bijlage - Verzekeringen

Schade aan de geplaatste installatie kan op vele manieren ontstaan. 
Schade kan ontstaan door technische mankementen, natuurgeweld, 
handelen door derden of door eigen handelen. Wanneer de situatie 
zich voordoet dat de installatie beschadigd raakt dan wordt er 
aanspraak gemaakt op één van de hiervoor afgesloten verzekeringen. 
Onderstaande verzekeringen worden afgesloten door de coöperatie.
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de 
verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. De 
aansprakelijkheidsverzekering die de coöperatie afsluit is bedoeld 
voor de energiecoöperatie zelf. Als bij schade blijkt dat op wat voor 
manier dan ook de coöperatie enige schuld heeft dan wordt er 
aanspraak gemaakt op de aansprakelijkheidsverzekering en de schade 
hieruit vergoed.

Productverzekering
De opwekinstallatie zelf wordt verzekerd met een productverzekering. 
Er kan namelijk schade ontstaan aan de opwekinstallatie. Wanneer 
de opwekinstallatie beschadigd raakt door bijvoorbeeld diefstal 
of natuurgeweld dan zal er aanspraak gemaakt worden op deze 
verzekering. 

Productieverzekering
LOPEC heeft vooralsnog geen productieverzekering, er volgt nog een 
nadere afweging op basis van polisvoorwaarden en jaarpremies. De 
productie is in belangrijke mate gegarandeerd via het contract met 
EAZ. Met EAZ is afgesproken dat ze na melding van stilstand of bij 
gebreken die direct invloed hebben op de opbrengst, binnen 14 dagen 
ter plaatse zijn voor reparatie. Ingeval de uitzonderlijke situatie dat 
er een totale stilstand van meer dan 3 maanden per jaar zou zijn, is 
een compensatievergoeding afgesproken van € 2 per certificaat per 
maand, via LOPEC te vergoeden aan de deelnemers.



Meer weten?

Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) 

Nieuwstraat 9 
9919 AZ Loppersum 

www.lopec.nl


