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Besluit ZON2 (Zonnedak Rodenboog Garrelsweer) 

Lopster Energie Coöperatie U.A. (LOPEC) 

Dit Besluit is het formele besluit van de Algemene Ledenvergadering van de LOPEC, zoals 

verlangd voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Het besluit is genomen 

conform artikel 4 uit het Reglement SCE-projecten Lopster Energie Coöperatie U.A. (LOPEC) 

Betreft productie-installatie 

LOPEC realiseert een productie-installatie voor zonne-energie (ZON2) op een dak van de 

boerderij van Rodenboog, Stadsweg 44 te Garrelsweer. Daartoe wordt op het pand een recht van 

opstal gevestigd.  

Postcoderoos van die productie-installatie 

Bewoners binnen het gebied dat wordt omvat door postcodes 9918, 9919, 9913, 9914, 9917, 

9918, 9921, 9922 en 9793 kunnen deelnemen aan dit project. 

  
Postcodegebieden die kunnen deelnemen en locatie van het project (blauwe stip) 

Inleg die de coöperatie via deze aanbieding in totaal wenst te ontvangen 

Door 500 participaties uit te geven van €100 per stuk, wenst LOPEC in totaal €50.000 te 

ontvangen, om te investeren in het project. 

Minimaal aantal deelnemers 

Er dienen minimaal 18 deelnemers te zijn in dit project (minimaal één deelnemer per 5kWp 

opgesteld vermogen). 

Minimale inleg per deelnemer 

De minimale inleg per deelnemer is €100 (overeenkomstig één participatie). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-11080.html
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Maximale inleg per deelnemer 

De maximale inleg per deelnemer is €5.000 (overeenkomstig 50 participaties). Conform artikel 6 

uit het Reglement SCE-projecten Lopster Energie Coöperatie U.A. (LOPEC) kan worden besloten 

om minder dan de maximaal gewenste participaties toe te wijzen. 

De verwachte subsidieperiode waarop de uitkeringsrechten betrekking hebben 

Het project heeft een looptijd van maximaal 16 jaar, of korter als de totale subsidiabele 

hoeveelheid zonne-energie eerder is opgewekt. Ofwel: het project eindigt zodra de maximale 

subsidiabele hoeveelheid stroom (conform de beschikking van RVO) in het project is opgewekt, 

doch ten hoogste na 16 jaar. 

Voorwaarden waaronder de uitkeringsrechten worden aangeboden 

De vaste vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur: 5,5 eurocent 

Het totale bedrag dat naar verwachting met betrekking tot de productie-installatie kan worden 

uitgekeerd 

De beschikking van RVO geeft aan dat de som van de maximale subsidiabele jaarproducties 

voor de hele looptijd van de beschikking 1.346,625 MWh bedraagt. Vermenigvuldigd met 5,5 

eurocent per kWh betekent dit een totale maximale vergoeding aan deelnemers van 

€74.064,38, als het dak gedurende maximaal 16 jaar deze opbrengst weet te genereren. 

Verdeeld over de in totaal 500 participaties betekent dit maximaal €148,13 per participatie, 

totaal ontvangen aan het einde van de looptijd.  

Dit besluit in relatie tot het informatiedocument  

Gelijktijdig met dit besluit keurt de algemene ledenvergadering ook het Informatiedocument 

collectief zonnedak: SCE-project Rodenboog (ZON2) goed, als bedoeld in artikel 2 lid 5 sub c van 

het Reglement SCE-projecten Lopster Energie Coöperatie U.A. (LOPEC) . 
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