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• Lokaal en duurzame energie  

• Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners  

• Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp  

 

 

Project MienskipsEnergie 
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Project  

Collectieve zonnedaken 

7 Trynwâldster 

zonnedaken 
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7 Trynwâldster zonnedaken 

Postcoderoos = 

Regeling Verlaagd tarief 
Overheidsregeling voor bevordering 

collectief opwekken lokale duurzame stroom 
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Doel 7 Trynwâldster zonnedaken 

 

 Besparen op eigen energiekosten 

 

 Eigen duurzame stroom opwekken 

 

 Rendement op spaargeld 

 

 Investeren in een duurzame toekomst 
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In het kort 

 Coöperatie regelt dak(-eigenaar) 

 Deelnemer koopt participatie(s)  

   1 participatie => één zonnepaneel 270 Wp 

 Teruggave energiebelasting => korting op eigen 

energierekening van deelnemer 

 Coöperatie betaalt onderhoud, beheer, 

vergoeding dak en administratie uit 

stroomopbrengst (geregeld via B.V.) 

 Deelnemer beslist mee in coöperatie 
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• Samenwerking bedrijven en bevolking 

• Per dak ongeveer 200 panelen plaatsen 

• Per dak is dit ongeveer 320 m²  

 

 

 

 

• 200 participaties à € 300,= 

• Deelname max. 34 participaties per aansluiting  

• Deelname min. 1 participatie per aansluiting 

7 Trynwâldster zonnedaken 
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  Ús postcoderoos  
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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  Ús postcoderoos 
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• Aanzicht niet geschikt 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?   
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• Dakoriëntatie niet geschikt 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
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• Kerkgemeenschap 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
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• Havens (elektrische sloepen) 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
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• Te weinig ruimte op eigen dak 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
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•  Geen eigen dak, b.v. huurwoning  of eigenaar appartement 

 

 

 

 

 

 

 

  Voor wie?  
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• Midden en Klein Bedrijf 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
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• Niet toegestaan, beschermd dorpsgezicht, monument 

  Voor wie?  
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•  Eigen installatie te ingewikkeld of te duur 

  Voor wie?  
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• Zekerheid voor 15 jaar 

Belastingmaatregel 

gegarandeerd 
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Basis: belastingmaatregel  

 

• Energiebelasting terug en de BTW daarover =>  

    12,18 ct per kWh  

 

• Jaarlijkse belastingkorting levert deelnemer 

    15 jaar lang € 30,= per participatie per jaar =>  

    € 450,= 

 

• Na 10 jaar heeft deelnemer investering terugverdiend 
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Energiebelasting over eerste 10.000 kWh  

Regeling verlaagd energietarief (obv NLD 

'16)
ODE; € 0,00560

Leverings-tarief ; 

€ 0,04851

BTW (LT); 

€ 0,01019

Besparing (EB); 

€ 0,10070

Besparing (BTW); 

€ 0,02115

BTW (ODE); 

€ 0,00118

Leverings-tarief 

BTW (LT)

Besparing (EB)

Besparing (BTW)

ODE

BTW (ODE)

Opbouw energietarief ´16 NLD (€ 0,18732)

ODE; € 0,00560

Leverings-tarief ; 

€ 0,04851

BTW (LT); 

€ 0,01019

Energie Belasting; 

€ 0,10070

BTW (EB); 

€ 0,02115

BTW (ODE); 

€ 0,00118

Leverings-tarief 

BTW (LT)

Energie Belasting

BTW (EB)

ODE

BTW (ODE)
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Waarom niet op je eigen dak? 

• Niet afhankelijk van de salderingsregeling 

• Lagere installatiekosten door 

schaalvoordelen 

• Meenemen bij verhuizing binnen 

postcodegebied  

• Geen zorg voor onderhoud en beheer 

• Geen hogere WOZ waarde of 

verzekeringswaarde van je eigen gebouw  

• Esthetisch mooi op één dak 
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• Bespaar op je stroomrekening 

• Duurzame investering en leefbaarheid in de 

Trynwâlden 

• Goed voor milieu, voor onze (klein)kinderen en 

onszelf 

• Samen groene stroom opwekken 

• Rendement op je investering 

 

7 Trynwâldster zonnedaken: 

waarom meedoen? 



10-10-2017 34 

Eigen gas en stroom daar 

wordt de Trynwâlden beter van 

Gas en electrisch 

€ 62   Lid 

Alleen gas of alleen 
electrisch 

Inwoners van 
Trynwâlden: 

  Klant 

€ 20   Lid 
€ 45   Lid 

Naar de club die het 
lid wenst 
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Hoe werkt het? 

• TrynwâldenEnergie B.V. zorgt voor aanschaf, installatie 

en beheer 

• Trynergie verkoopt de stroom aan Noordelijk Lokaal 

Duurzaam 

• Trynergie betaalt huur voor de installatie aan 

TrynwâldenEnergie B.V. 

• TrynwâldenEnergie B.V. betaalt van deze huur: 

• Onderhoud 

• Verzekering 

• Afschrijving 

• Reservering omvormers 
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Hoe werkt het? 

 

• Jij beslist hoeveel participaties (panelen) je wilt 

 

• 15 jaar energiebelasting teruggestort (incl. BTW) aan 

jou als deelnemer 

 

• Energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam regelt 

belastingteruggave aan jou als deelnemer 
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Rekenvoorbeeld 

•Investering 10 participaties ofwel 10 zonnepanelen 

•Je betaalt € 3.000 aan de coöperatie 

•Je zonnepanelen wekken gemiddeld 2450 kWh/jaar op 

•Je krijgt gemiddeld € 300/jaar energiebelasting incl. 

 BTW terug, 15 jaar lang 

•Terugverdientijd investering 10 jaar 

•Je ontvangt in 15 jaar in totaal € 4.500   

•Rendement plus minus 5,8 % 
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Rol Trynergie 

• Werven participanten 

 

• Coördineren en opstarten project 

• Opzetten B.V. (TrynwâldenEnergie gerealiseerd) 

• Afspraken belastingdienst en energieleverancier 

Noordelijk Lokaal Duurzaam 

 

• Afspraken met dakeigenaren 

• Begeleiding aanschaf en installatie zonnepanelen 

• Centraal beheer en onderhoud   
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Meedoen 

• Inschrijfformulier op www.trynergie.nl 

• Trynergie neemt contact met je op 

• Vragen worden beantwoord 

• Berekening van jouw voordeel o.b.v. je elektriciteitsverbruik 

• Ledenovereenkomst invullen 

• Trynergie vormt postcoderozen 

• Bijeenkomst deelnemers per roos 

 

• Sluiten overeenkomst leden en dakeigenaren 

• Uitvoering project 

http://www.trynergie.nl/
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Variabelen 

 

 

 Zonuren  

 

 Hoogte inkomsten coöperaties (elektriciteitsprijs) 

 

 Hoogte teruggave t.g.v. tarief energiebelasting 
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Wie kan meedoen?  

Wonen c.q. gevestigd in postcodegebied (roos) 

 Particulieren 

 Verenigingen 

 Stichtingen 

 VvE’s 

 Bedrijven (BTW-ondernemers, max 20% kapitaal) 

 

 Criteria: 

 Eigen energierekening 

 Kleinverbruiker (max. 10.000 kWh/jaar en aansluitwaarde 

max. 3x80 A) 

 Lid van Trynergie 
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