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 postcoderoosproject in
jouw buurt. Dat kan, als je woont of je bedrijf staat in één van de ruim 20
postcodes in de omgeving van Helmond, Nuenen, Geldrop-Mierlo of Eindhoven waar
onze coöperatie haar zonneparken opricht. Ons nieuwste park komt in Geldrop.
Meedoen voor groene stroom
Voor deelname aan het zonnepark worden certificaten uitgegeven. Een certificaat geeft
recht op de netto waarde van de opbrengst in kWh per jaar van een aandeel (een paneel) in
de zonnestroominstallatie. Voor Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering is deze
opbrengst per certificaat ongeveer 375 kWh per jaar. Je mag zelf bepalen met hoeveel
certificaten je wilt deelnemen in een project, maar vanwege de subsidieregeling is er een
bovengrens van 5 kWp (kiloWattpiek). Omdat één certificaat overeenkomt met het
gebruiksrecht van één paneel en de panelen 450 Wp (Wattpiek) per stuk zijn, kun je
maximaal 11 certificaten kopen.
Naar verwachting zal een certificaat met financiering €160 gaan kosten en een certificaat
zonder financiering €310. De definitieve prijs wordt vastgesteld op het moment dat alle
kosten bekend zijn. Een rekenvoorbeeld vindt u in een Informatiedocument.
Deelnemers krijgen voor de met hun certificaten opgewekte stroom gedurende 15 jaar
jaarlijks een winstuitkering. Deze winstuitkering is afhankelijk van de opbrengst van de
verkochte stroom en de toegekende subsidie. Per jaar zal een certificaat zonder financiering
ca €35 netto opbrengen en een certificaat met financiering ca €24. Dit bedrag is een
resultante van de opbrengsten uit verkoop van de stroom, een exploitatiesubsidie van de
overheid en kosten voor beheer, onderhoud, verzekering en administratie van de installatie
en in geval van een certificaat met financiering ook financieringskosten.
Met deelname wek je zelf duurzame stroom op waarmee je wezenlijk bijdraagt aan
duurzaamheid en het beperken van de CO2-uitstoot. De panelen zullen jaarlijks voorkomen
dat ruim 135 ton CO2 wordt uitgestoten. Toch iets om even stil van te worden en - als
deelnemer - trots op te zijn.
Er is een uitgebreid informatiedocument beschikbaar en we gaan een online
informatiesessie organiseren waar je al je vragen kunt stellen. Vraag hiernaar op ons
mailadres info@morgengroenenenergie.nl
Vrijblijvend aanmelden
Heb je interesse, dan vragen wij je je officieel te registreren voor de wachtlijst. Ga daarvoor
naar www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen en registreer je voor de
Wachtlijst Zonneparken Morgen Groene Energie (voor Geldrop: bij Sporthal De Coevering).
Je kunt dan meteen aangeven hoeveel panelen je minimaal en maximaal (tot 11 panelen) zou

willen hebben. Deze aanmelding is geheel vrijblijvend.
Om definitief mee te doen word je (gratis) lid van de Coöperatie Morgen Groene Energie
U.A.. Daarmee krijg je zeggenschap over je zonnepark en over alles wat de coöperatie
onderneemt.
Informatie over onze bestaande zonneparken en over het lidmaatschap van onze coöperatie
vind je op de website www.morgengroeneenergie.nl
Morgen Groene Energie is een coöperatie die de energie die we nodig hebben in eigen omgeving wil
opwekken uit schone, onuitputtelijke bronnen. We zijn niet uit op winst en al onze leden beslissen mee.
We kopen samen groene energie in of wekken hem op met collectieve installaties zoals zonneparken in de
buurt. Onze basis ligt in Geldrop-Mierlo, Nuenen en Helmond. We houden erg van vernieuwing. Ook
morgen willen we een leefbare omgeving voor iedereen.

