Groene stroom opwekken met een buurt-zonnepark
Als je geen zonnepanelen op je eigen dak wilt of kunt leggen, dan kun je
wel groene stroom opwekken door deelname aan een zogenaamd
postcoderoosproject in jouw buurt van Coöperatie Morgen Groene
Energie U.A.
Woon je in één van de postcodegebieden 5491, 5631, 5632, 5633, 5641, 5667, 5671, 5672,
5673, 5674, 5691, 5694, 5707, 5708, 5731, 5737 en 5738, dan kun je deelnemen aan zo’n
collectief park.
In 2016 is zo het eerste Zonnepark Nuenen Eeneind-1 gerealiseerd, in juli 2018 Nuenen Spegelt 2931, in september 2019 Eindhoven Doornakkersweg 10-14. Alle parken worden gerealiseerd op een
(bedrijfs)dak. In Nuenen is een groot zonnepark in ontwikkeling. Ook zijn daken in voorbereiding in
Geldrop-Mierlo en Helmond, waarvoor andere postcodes in aanmerking kunnen komen.
Wat kost deelname?
Om deel te nemen word je (gratis) lid van de coöperatie. Je koopt het gebruiksrecht van één of
meerdere zonnepanelen. In de aanschafprijs zitten alle aanlegkosten van de totale installatie.
Om u een idee te geven van de kosten:
Bij ons nieuwste Zonnepark Doornakkersweg 10-14 levert een paneel zo’n 240 kWh stroom per jaar.
Het gebruiksrecht van dit paneel kostte een deelnemer eenmalig € 255 (incl teruggave van de BTW).
Het rendement op deze investering bedraagt ongeveer 8%, dus veel meer dan dat van een
spaarrekening.
Wat levert het op?
De deelnemer aan een zonnepark krijgt eenmaal per 12 maanden de energiebelasting over de
hoeveelheid opgewekte zonnestroom terug. Met 11,93 eurocent per kWh (peil 2019) is dat een
teruggave van ongeveer € 30 per paneel. De overheid garandeert dit tenminste 15 jaar lang. (De
komende jaren gaat de energiebelasting op stroom wel in stapjes omlaag als gevolg van
regeringsbeleid.) De opgewekte stroom wordt verkocht en deze opbrengst is nodig voor onderhoud,
beheer en verzekering van de installatie.
Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 3500 kWh stroom per jaar. Met zo’n 13 panelen voorzie je in
je eigen behoefte. Maar je levert ook een bijdrage aan een beter milieu mét groene stroom.
Over Morgen Groene Energie
Morgen Groene Energie is een coöperatie, die vernieuwend kijkt naar energie. Bij ons ben je geen
klant, maar lid van een collectief. Samen bepalen wij waar de energie vandaan komt en hoe die
wordt opgewekt. De coöperatie streeft ernaar vernieuwend bezig te zijn en dat alles zonder
winstoogmerk.
Informatie en wachtlijst
Voor informatie: kijk op www.morgengroeneenergie.nl of mail naar info@morgengroeneenergie.nl.
Aanmelden op de wachtlijst voor het volgende park kan direct via
www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen en registreer je voor de Wachtlijst
Zonneparken Morgen Groene Energie.

