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INLEIDING  
 

Zon op Leiden is een burgerinitiatief met als doel: het opwekken van zonne-energie in de stad, samen 

met bewoners van de stad.  

  

Het idee is eenvoudig: als stadsbewoners investeren we samen in zonnepanelen op grote daken in 

Leiden. Samen vormen we een coöperatie en zijn we eigenaar van de zonne-installatie. Deze Leidse 

duurzame energie is niet alleen schoon, maar is ook nog eens winstgevend. Deelnemers profiteren 

van de landelijke Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) én delen in de opbrengsten 

uit de verkoop van de zonnestroom. Zo verdienen ze de investering weer terug.  

 

Deze brochure gaat over het tweede project van Zon op Leiden: Zonnecentrale De Arcade.  

 

Bewoners van Leiden zijn uitgenodigd om mee te investeren in dit project. Dit kan door middel van 

de aanschaf van certificaten. Hoe het allemaal precies werkt lichten we in deze brochure toe. We 

geven inzicht in de zakelijke kant van het project zodat je kunt beslissen of je mee wilt doen.  

 

In deze tekst gaan we in op de informatie voor deelname aan het project. Er zijn daarnaast honderd 

andere redenen om mee te doen: we wekken samen duurzame energie op, verduurzamen onze 

eigen stad en daarbij is het ook nog eens leuk om dat samen met andere stadbewoners te doen. 

Voor velen zijn deze andere redenen zelfs doorslaggevend. Tegelijk goed om ook bij de financiële 

kant stil te staan. We doen immers samen een grote investering! 

 

We hebben ons best gedaan om de informatie zo helder mogelijk weer te geven. Mocht je nog 

vragen hebben, neem vooral contact met ons op: info@zonopleiden.nl of kijk op onze website 

www.zonopleiden.nl 

 

Het bestuur en kernteam van Zon op Leiden: 

 

Blîde Duk (voorzitter), Anne Marieke Schwencke (penningmeester), Jaap Stokking (secretaris) 

Wilma Nijborg, Sander van Nielen, Ronald Haverman, Mark van Beijnen (kernteam)  

Alfons Ramb (projectbegeleider)  

 

 

 

mailto:info@zonopleiden.nl
http://www.zonopleiden.nl/
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1  HET AANBOD  

 
 

 

Als bewoner van Leiden kun je mee investeren in het project Zonnecentrale De Arcade en daarmee 

bijdragen aan een duurzamer Leiden.  

 

Je kunt deelnemen in het project als je lid bent (of wordt) van Zon op Leiden en je in te schrijven voor 

één of meer certificaten. Elk certificaat geeft recht op een deel van de opbrengsten van de 

coöperatie. De coöperatie maakt gebruik van de zogenaamde Subsidieregeling Coöperatieve 

Energieopwekking.  

Er zijn een aantal spelregels. Hoe dat precies werkt lees je in paragraaf 2, Spelregels. 

 

Aantal certificaten: 244 

Het project bestaat uit 193 zonnepanelen waarmee jaarlijks naar verwachting 61.000 kWh duurzame 

stroom wordt geproduceerd. Zon op Leiden geeft 244 certificaten uit die ieder gemiddeld 250 kWh 

per jaar opbrengen.  

 

Prijs per certificaat: 250 euro  

De prijs van een certificaat is vastgesteld op 250 euro.  

 

Looptijd 

De minimale looptijd van het project is 15 jaar.  
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Verwachte terugverdientijd: 9 jaar  

Je verdient de investering terug omdat je deelt in de opbrengsten van de coöperatie.  De coöperatie 

verkoopt de zonnestroom van alle zonnepanelen aan energieleverancier Greenchoice en krijgt daar 

bovenop een subsidie. Dit levert samen 14,6 cent per kWh aan inkomsten op1. Deze inkomsten 

verdeelt de coöperatie, na aftrek van kosten, onder de deelnemers. In totaal levert dit per jaar 

ongeveer 27 euro per certificaat op. De investering is daarmee naar verwachting in 9 jaar 

terugverdiend. Zie een verdere specificatie in paragraaf 4, Business case, financieel overzicht. 

 

De werkelijke terugverdientijd kan hoger of lager uitvallen. Dit is onder andere afhankelijk van 

jaarlijkse opbrengsten uit de verkoop van de zonnestroom. In een extra zonnig jaar wekken we meer 

stroom op. In dat geval verdienen we meer dan in een bewolkt jaar. Daarnaast hebben we met een 

aantal onzekerheden en risico’s te maken. Zie verder in paragraaf 5, Risico’s.  

 

Samenvatting: per certificaat (gemiddeld 250 kWh per jaar) 

  

Eenmalige investering 250 euro 
 

Voordeel voor de deelnemer:  

Jaarlijkse uitkering door de coöperatie: opbrengsten uit de 
stroomverkoop, na aftrek van kosten  

27 euro 

  

Totale opbrengs na 15 jaar 405 euro 

Totale winst na 15 jaar 155 euro 

  

Verwachte terugverdientijd 9 jaar 

  

 

 

  

 
1 Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE): de overheid verstrekt een basisbedrag van 14,6 cent per kWh 
subsidie voor installaties die zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting. Daarvan wordt de gemiddelde 
marktprijs voor elektriciteit van af getrokken; dat verdient de coöperatie zelf door de verkoop van de 
zonnestroom. De overheid gaat uit van een gemiddelde marktprijs van een specifiek jaar van ongeveer 2,9 cent 
per kWh (correctiebedrag). De gemiddelde marktprijs wordt jaarlijks bijgesteld en kan dus van jaar tot jaar 
verschillen.   
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Procedure aanbod 

De voorinschrijvers op de wachtlijst van Zon op Leiden die zich vóór 28 mei 2020 hebben aangemeld 

voor het project De Arcade krijgen als eerste het aanbod om definitief deelnemer te worden. Zij 

hebben tot en met 17 oktober 2021 de tijd om het aanbod te accepteren. 

Als er na 17 oktober 2021 nog certificaten over zijn dan schrijven wij de overige voorinschrijvers op 

het project De Arcade aan. Bij deze aanbieding geldt de volgorde van bevestiging, ofwel volgens het 

principe: wie eerst het komt, het eerst maalt. Het project gaat definitief door zodra er voldoende 

deelnemers zijn.  

 

Als alle inschrijvingen op de certificaten bevestigd zijn, dan geven we opdracht tot plaatsing van de 

zonnepanelen.  

 

De participatieovereenkomst en andere officiële documenten voor deelname ontvangen de 

voorinschrijvers per mail en vind je op onze website www.zonopleiden.nl.  
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2 SPELREGELS 

We maken gebruik van de zogenaamde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, in de 

volksmond ook wel de ‘postcoderoosregeling’ genoemd. Deze landelijke regeling is op 1 april 2021 

van kracht geworden en is bedoeld om duurzame energieopwekking van en door burgerinitiatieven 

te stimuleren.  

Er gelden de volgende spelregels:  

• Je investeert in minimaal 1 certificaat en maximaal 20 certificaten. 

• Je woont binnen het postcodegebied van het zonnedak. 

• Je woont in een woning met een eigen elektriciteitsaansluiting. 

• Je doet in principe voor 15 jaar mee.  

• Je wordt lid van de coöperatie. 

 

Zie de website voor een toelichting op deze spelregels: www.zonopleiden.nl onder Zo werkt het.  

Postcodegebied van het zonnedak 

Het project zonnecentrale Sporthal De Arcade heeft als postcodegebied de Postcodes 2311, 2313, 

2314, 2315 en 2321.  

 

 
 

Verhuizing buiten de postcoderoos 

Bij een verhuizing buiten het postcoderoos-gebied blijft je deelname gewoon van kracht. 

Voorwaarde is dat je bij het begin, als je de certificaten aanschaft binnen het postcodegebied woont. 

Als je daarna verhuist maakt dat niet uit. Laat het wel aan ons weten! 

http://www.zonopleiden.nl/
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3 HET PROJECT ZONNECENTRALE DE ARCADE 

 

 
Figuur 1 Sportzaal De Arcade (Octavialaan 61, 2314 BN Leiden) 

 

De zonnecentrale van Zon op Leiden wordt geplaatst op de brede school De Arcade in de wijk 

Roomburg in Leiden aan de Octavialaan 61, 2314 BN Leiden. In het gebouw huizen de Openbare 

Basisschool De Arcade, kinderopvang Smallsteps, SPL peuterspeelzaal Knuffel, Visser Fysiotherapie en 

Sport, en een gymzaal met Gymsport Leiden als vaste gebruiker. De gemeente Leiden is eigenaar van 

het pand.  

 

De gemeente stelt het dak beschikbaar 

De gemeente stelt het dak beschikbaar aan de coöperatie voor de plaatsing van zonnepanelen van en 

voor stadsbewoners. Daarvoor wordt geen vergoeding gevraagd. Gemeente en coöperatie hebben 

een gebruiksovereenkomst ondertekend en zijn daarmee het volgende overeengekomen: 

• De coöperatie kan minimaal 15 jaar gebruik maken van het dak. 

• Deze periode kan met wederzijdse instemming worden verlengd met maximaal twee keer vijf 

jaar. Indien de gemeente de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, dan wordt de coöperatie 

financieel gecompenseerd.  

• De coöperatie is juridisch en economisch eigenaar van de zonne-installatie. 

 

De dakconstructie is in 2020 beoordeeld door een erkende installateur en geschikt bevonden voor 

een zonne-installatie. In maart 2021 is het hele dak gerenoveerd.  
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De zonne-installatie bestaat uit 193 zonnepanelen  

 

 

 
 

Figuur 2 Overzicht van het dak in een oost-west opstelling 

Technische specificaties  
Zonnepanelen 193 zonnepanelen  

Merk: JA Solar 380Wp paneel 

Omvormers SolarEdge SE55K 3 fase omvormers met 97x P801 optimizers. 
PV shelter 

Aansluiting op het 
elektriciteitsnet 

3x 80 ampère  
(nieuwe aansluiting)  

  

 

Nadere informatie is vastgelegd in de offerte. Deze is op te vragen bij Zon op Leiden.  

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Pagina |9 
 

 
 

 

Informatiebrochure – Zonnecentrale De Arcade  

Firma Freek van Os plaatst de zonnepanelen  

De installatie wordt geplaatst door Fa. Freek van Os, een lokaal installatiebedrijf gevestigd in 

Voorschoten. Freek van Os heeft ruime ervaring met grotere zonprojecten, in onze regio 

bijvoorbeeld op Sporthal de Bloemerd in Leiderdorp en beide zonnedaken van onze collega-

coöperatie Zon op Leiderdorp.  

 

Het bestuur van Zon op Leiden heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor deze leverancier. 

Hieraan is een uitgebreid offertetraject vooraf gegaan. waarbij rekening gehouden is met 

productkwaliteit, kwaliteitscontrole tijdens plaatsing en na oplevering, de totale kosten over de 

levensduur inclusief onderhoud en vervangingen, garantiebepalingen, levering, trackrecord 

leverancier, service potentieel, regionaal opererend, betalingsvoorwaarden en vertrouwen 

(gunningscriteria). Er is gevraagd naar de footprint en recycling mogelijkheden voor de zonnepanelen 

en specifiek voor Leiden is gevraagd naar een oplossing voor nestelende meeuwen.  

Een goede naam en positieve referenties van de collega-coöperatie uit Leiderdorp hebben zeker ook 

meegewogen. 

 

Het programma van eisen en de offerte van Freek van Os zijn op te vragen bij Zon op Leiden. 

 

 

 
 
FIRMA FREEK VAN OS 
In 1976 zijn Freek en Rien van Os een loodgietersbedrijf gestart in Voorschoten met het vakgebied 
rioleringen. Door de jaren heen is het bedrijf uitgegroeid tot een installatiebedrijf met specialisme op het 
gebied van water in en om het huis. Firma Freek van Os is een familiebedrijf en sinds 2012 staat de 2e 
generatie aan het roer. Harm, Jeroen en Marijke van Os zetten de duurzame insteek voort. Het aanbieden 
en aanleggen van energiebesparende installaties en duurzaam omgaan met materialen, afvalstromen, 
klanten en medewerkers zijn de speerpunten van het bedrijf.  
“Energie besparen is ons vak en daarnaast ook onze filosofie. Inmiddels zijn wij meerdere jaren bezig 
met het leveren en plaatsen van zonnestroominstallaties voor grote en kleine daken”. 
website: www.freekvanos.nl 
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Greenchoice koopt de zonnestroom 

De elektriciteit van de zonne-installatie wordt de eerste drie jaar verkocht aan de energieleverancier 

Greenchoice. Zon op Leiden sluit een contract af bij de start van de bouw van de installatie (een PPA; 

power purchase agreement). Dit heeft een looptijd van drie jaar en is tussentijds niet opzegbaar. Na 

deze periode kan de coöperatie een ander contract aangaan met een andere partij.  

 

Het bestuur heeft offertes aangevraagd bij meerdere energieleveranciers. Greenchoice is als het 

meest gunstige naar voren gekomen, om de volgende redenen:  

• Een relatief hoge kWh-vergoeding van gemiddeld 8 cent per kWh (offerte september 2021). Deze 

kWh-vergoeding wordt halfjaarlijks vastgesteld.  

• Een vergoeding aan de coöperatie voor leden van de coöperatie die overstappen en klant 

worden van Greenchoice en voor leden die al klant zijn van Greenchoice: 50 euro per jaar per 

klant (bij een stroom- én gascontract).  

• Ruime ervaring met postcoderoosprojecten en energiecoöperaties, actieve ondersteuning bij de 

projectontwikkeling, projectadministratie en een positieve waardering door andere coöperaties.  

• Goede ervaring met de dienstverlening voor ons eerste project Zonnecentrale Houtkwartier.  

 

De offerte van Greenchoice is op te vragen bij Zon op Leiden. 

 

Greenchoice is met rond 600.000 klanten de grootste 100% groene 
energieleverancier van Nederland. Greenchoice werd in 2020 beoordeeld als een 
van de meest duurzame zakelijke stroomleveranciers (Onderzoek Duurzaamheid 
Nederlandse Stroomleveranciers 2020).  
 
 
 
 

 
“In onze ogen vormen lokale energieprojecten de basis voor een échte overgang naar 100% groene 
energie. Daarom 'poweren' we vol overtuiging tientallen lokale initiatieven en energiecoöperaties door 
het hele land. We geven kracht aan mensen die samen energie op willen wekken. Zo helpen we met het 
creëren van lokaal draagvlak en het werven van leden. We bieden de energiecoöperatie een scherp 
inkooptarief voor de stroom. We bedienen de klanten vanuit ons geprezen serviceteam en verzorgen de 
administratie, waaronder de jaarlijkse uitkering voor deelnemers aan Postcoderoosprojecten voor lokale 
energie. Met meer dan 100 aangesloten energiecoöperaties en een uitgebreid partnernetwerk bieden 
we onze kennis en ervaring om samen écht het verschil te maken”. 
website: www.greenchoice.nl. 
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4 BUSINESS CASE: FINANCIEEL OVERZICHT  

 

 
 
Figuur 3 Er zijn drie geldstromen: tussen de coöperatie en de deelnemer (eenmalige inleg, jaarlijkse uitkering), tussen de 
coöperatie en de energieleverancier (stroomverkoop) en tussen de overheid en de coöperatie (subsidie). 

De coöperatie heeft met de inkomsten en kosten te maken2. De winst keert de coöperatie uit aan de 

deelnemers. Zo verdienen zij hun investering in de certificaten terug.  In dit deel lichten we de 

financiële situatie van de coöperatie nader toe. 

 

Investeringskosten (eenmalig 2021) 

De coöperatie investeert eenmalig in de plaatsing van de zonne-installatie. De investeringskosten 

omvatten de kosten voor de technische installatie (zonnepanelen, omvormers, kabels, de bouw- en 

montagekosten, e.d), aansluiting op het elektriciteitsnet, kosten voor projectbegeleiding en voor het 

opzetten van de projectadministratie, de notaris (recht van opstal), en onderzoekskosten 

(draagkracht van het dak). Er is een post ‘onvoorzien’ opgenomen van ongeveer 1,5% van de totale 

investeringskosten. We verwachten dit bedrag na de bouw van de zonne-installatie over te houden 

en voegen een deel daarvan toe aan de reserves als voorziening en/of keren een deel uit aan de 

leden. Dit gebeurt in overleg met de leden op de algemene ledenvergadering.  

 
2 Alle kosten zijn exclusief btw.  
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Andere eenmalige kosten, zoals voor de oprichting van de coöperatie, bijeenkomsten, 

communicatiemiddelen, website en andere overheadkosten zijn gefinancierd met subsidies van de 

gemeente en provincie. Het bestuur en leden van het kernteam werken grotendeels op vrijwillige 

basis. Daarmee houden we de ontwikkelkosten relatief laag.  

De ontwikkelkosten voor de projectbegeleiding en een aantal bijzondere kosten zijn gefinancierd met 

een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Dit betreffen kosten voor een nieuwe aansluiting op het 

elektriciteitsnet, beschermende tegels onder de zonne-installatie ter bescherming van het dak, de 

vergunningaanvraag en eenmalige kosten voor de inrichting van de projectadministratie.  

De overige investeringskosten (60.746 euro) worden 100% gefinancierd uit het ledenkapitaal, 

verworven met de uitgifte van de certificaten. Zie verder: tabel Projectbegroting.  

Exploitatie: inkomsten voor de coöperatie (jaarlijks, 15 jaar) 

De belangrijkste inkomstenbronnen voor de coöperatie zijn: de verkoop van de zonnestroom aan de 

energieleverancier (voor de komende jaren: Greenchoice) en de subsidie van de overheid 

(Subsidieregeling Coöperatieve Energiewekking). De subsidie die is toegekend in augustus 2021 zorgt 

voor een constante inkomstenstroom over de looptijd van 15 jaar. De verwachte jaarlijks inkomsten 

door de stroomverkoop én de subsidie zijn 8.900 euro per jaar.   

 

Exploitatie: kosten voor de coöperatie (jaarlijks, 15 jaar)  

Jaarlijks worden kosten gemaakt. De projectgebonden kosten omvatten: kosten voor het netbeheer, 

technisch onderhoud, administratie, verzekeringen en een internetverbinding.  

De projectadministratiekosten omvatten kosten voor de licenties voor de ICT-systemen en de 

bijbehorende diensten. De verzekeringskosten voor schade en bedrijfsaansprakelijkheid rekenen we 

toe aan het project.  

Er wordt jaarlijks een reservering gemaakt voor toekomstige uitgaven, waaronder kosten voor 

ontmanteling van de installatie na 15 jaar. Mocht een bedrag resteren aan het einde van de looptijd 

na ontmanteling en eventuele verkoop van de zonnepanelen, dan besluiten de leden wat er met het 

resterende bedrag wordt gedaan. Met oog op de liquiditeit wordt minimaal een bedrag ter hoogte 

van de jaarlijkse kosten in kas gehouden (1.500 euro). Dit bedrag wordt toegevoegd als voorziening 

op de balans. Als het project om wat voor reden dan ook stil ligt, dan kunnen de doorlopende vaste 

kosten betaald worden. De totale exploitatiekosten inclusief reservering bedragen 1.775 euro per 

jaar. 

 

We schrijven lineair af over de looptijd van het project (15 jaar). Over de winst, ofwel het 

projectresultaat minus de afschijvingskosten, is vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd.  

 

Buiten de projectbegroting: algemene kosten voor de coöperatie  

De coöperatie houdt een aantal algemene kosten voor de organisatie voorlopig buiten de 

projectbegroting. Bij de oprichting van de coöperatie hebben we subsidie van de overheid ontvangen 

(gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland). De algemene kosten worden nu hiervan betaald. 

Algemene kosten worden verdeeld over alle deelnemers als de subsidie op is.  
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Algemene kosten betreffen bankkosten, kosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, 

website en andere communicatiemiddelen.  

Verwacht financieel voordeel voor de deelnemers 

Wat betekent dit voor de leden van de coöperatie die deelnemen in het Arcade project? Zij 

ontvangen een jaarlijkse winstuitkering van de coöperatie die gebaseerd is op het uiteindelijke 

projectresultaat. Voor het zonnedak De Arcade is dit naar verwachting circa 27 euro per certificaat. 

De verwachte terugverdientijd is daarmee ongeveer 9 jaar. De duur van het project is 15 jaar, dus 

over al die jaren blijft de deelnemer de winstuitkering ontvangen.   

Principe: solidariteit tussen projecten 

Het bestuur van Zon op Leiden wil uitgaan van het principe van solidariteit tussen projecten. Hiermee 

bedoelen we: alle deelnemers ontvangen zoveel mogelijk eenzelfde rendement per ingelegde euro. 

In de praktijk verschilt het rendement voor elk project. Het ene project heeft hogere of lagere 

investeringskosten dan de andere, of juist hogere of lagere exploitatiekosten. De coöperatie zorgt er 

via een verdeelsleutel voor dat iedere deelnemer, ongeacht in welk project hij of zij meedoet, 

uiteindelijk hetzelfde voordeel behaalt.  Op 14 oktober 2021 legt het bestuur een voorstel voor aan 

de algemene leden vergadering waarin dit principe is uitgewerkt. Als de leden hiermee akkoord gaan 

wordt dit principe vanaf 2022 toegepast, ook voor het zonnedak De Arcade.  

De coöperatie Zon op Leiden bestaat uit een gemeenschap van mensen waarin iedereen gelijk is. We 

streven met elkaar naar zoveel mogelijk lokaal opgewekte zonne-energie op Leidse daken in 

collectief bezit. Daarbij past dat alle deelnemers ongeveer hetzelfde rendement ontvangen en dit 

niet zou moeten afhangen van het project/dak waar iemand toevallig in deelneemt.  

Voorstel verdeelsleutel:  
Ieder jaar wordt het projectresultaat (inkomsten minus de kosten) van elk zonnedak bepaald. Dit 
wordt voor alle daken die we exploiteren opgeteld en verdeeld over de deelnemers van alle 
projecten, naar rato van hun inleg. 
Voor de deelnemers betekent dit dat de winstuitkering naar schatting 2-5% hoger of lager kan 
uitvallen dan op basis van het projectrendement verwacht wordt.  
 
Meer weten? Zie de website en lees de notitie over het solidariteitsprincipe.  
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Projectbegroting: eenmalige investeringskosten zonnedak Arcade (in 2021) exclusief btw 

Kostenpost euro  

Ontwikkelkosten  

Dakconstructieonderzoek 1.290 

Notariskosten recht van opstal  750 

Vergunningen: begeleiding aanvraag (externe inhuur) 350 

Projectadministratie & inschrijving (CRM systeem, begeleiding) 1.760 

Projectbegeleiding en-ontwikkeling (externe inhuur) 4.500 

Totaal ontwikkelkosten 8.650 euro 

100% dekking uit de subsidie Provincie Zuid-Holland 8.650 euro 

  

  

Installatie-kosten  

Zonne-installatie  
(zonnepanelen, omvormers bekabeling, aanpassing elektrische 
installatie, montagemateriaal, materiaalvervoer, arbeidsloon)  

52.425 

Overige kosten: nieuwe aansluiting met omkasting   5.675 

Overige kosten: tegels  1.646 

Reserve, onvoorzien 
(toe te voegen als voorziening en/ of uit te keren indien niet 
aangesproken) 

1.000 

Totaal investeringskosten*  60.746 euro 

100% dekking door inleg deelnemers (244 certificaten)  

  

Kosten per certificaat   250 (exclusief BTW) 

* lineaire afschrijving over 15 jaar 
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Projectbegroting: exploitatie zonnedak Arcade (jaarlijks verwacht, jaar 1-15) exclusief btw 

Inkomsten euro per jaar 

Stroomverkoop + subsidie  
(bij gemiddelde productie 61.000 kWh per jaar,  
subsidie 14,6 cent per kWh) 

8.900 

  

Totaal inkomsten 8.900 euro per jaar 

Uitgaven   

Organsiatiekosten coöperatie  
 

(voorlopig) buiten begroting 

Administratiekosten project  
(licentie, diensten boekhouding, belastingaangifte)  

575 

Verzekeringskosten (schade, bedrijfsaansprakelijkheid) 450 

Aansluitkosten (Liander zuivere terugleveraansluiting), 
precario, 
 

100 

Technisch onderhoud, beheer, internetaansluiting voor 
monitoring (indien niet beschikbaar op locatie) 

350 

Reservering t.b.v. ontmanteling na 15 jaar (voorziening) 300 

Dakhuur nihil 

Totaal uitgaven  1.775 euro per jaar 

  

PROJECTRESULTAAT (inkomsten minus uitgaven) 7.125  euro per jaar 

  

Vennootschapsbelasting (VPB) 15%  
(grondslag projectresultaat minus afschrijvingskosten, 
gemiddeld 15 jaar) 

500 

PROJECTRESULTAAT (inkomsten minus uitgaven minus VPB) 6.625 

  

Opbrengst per certificaat (bij 244 certificaten) 27 euro per jaar 

 

Let op, in deze tabel zijn afgeronde bedragen gebruikt. 
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5 RISICO’S 

Aan de investering in het project (door middel van de aanschaf van certificaten) zijn risico’s 

verbonden.  

 

Aansprakelijkheid van coöperatie en leden 

De rechtsvorm van de coöperatie is Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.). Het financiële risico zal 

daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft ingelegd in de coöperatie. Leden van de 

coöperatie worden daarom nooit op hun privé vermogen aangesproken. Het bestuur is verzekerd via 

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

 

Marktprijs voor elektriciteit 

De vergoeding voor de opgewekte stroom kan gedurende de looptijd van het project fluctueren. De 

inkomsten uit de stroomverkoop zijn afhankelijk van de marktprijs voor stroom (en van de jaarlijkse 

productie in kWh). De marktprijs wordt halfjaarlijks bijgesteld en is dus niet vast. Hierover valt geen 

voorspelling te doen. Een dalende stroomprijs leidt tot lagere inkomsten van de coöperatie en visa 

versa. De impact is relatief beperkt omdat de subsidieregeling fluctuaties in de stroomprijs opvangt. 

Bij een lage stroomprijs is de subsidie hoger en andersom ook: bij een hoge stroomprijs is de subsidie 

lager. Het doel én effect van de subsidie is relatief stabiele project-inkomsten. Alleen als de 

stroomprijs heel laag wordt (onder de 2,5 cent per kWh) dan vergoedt de subsidieverlener het 

verschil niet meer.  

 

Margevergoeding voor overstappende deelnemers  

De coöperatie krijgt een vergoeding voor leden die klant zijn van of overstappen naar de 

energieleverancier aan wie de stroom wordt verkocht (in dit geval Greenchoice). Dit zorgt voor een 

extra bron van inkomsten voor de coöperatie. Deze inkomsten zijn onzeker. Het is mogelijk dat deze 

vergoeding wordt verminderd of afgeschaft in de komende jaren. Bovendien is niet zeker hoeveel 

leden willen of kunnen overstappen. We beschouwen deze inkomstenstroom als extra en gebruiken 

het om organisatiekosten te dekken. Denk aan communicatiemiddelen e.d.  

 

Productgaranties en systeemprestaties 

Met de installateur van de zonne-installatie zijn afspraken gemaakt over de garantietermijnen voor 

onderdelen van de installatie. De garantie op de zonnepanelen is 12 jaar, op de omvormers 20 jaar. 

Er blijft een risico dat leverancier(s) van toegepaste producten hun garantieverplichtingen niet meer 

kunnen nakomen als gevolg van faillissement en dergelijke.  

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Pagina |17 
 

 
 

 

Informatiebrochure – Zonnecentrale De Arcade  

Schade aan de installatie 

De installatie is verzekerd tegen schade, diefstal en vandalisme. De condities van verzekeraar SolarIF 

zijn in te zien voor alle leden. Daarnaast is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten in 

het geval er schade aan derden ontstaat als gevolg van het project. Schade gedurende het 

bouwproces is gedekt door de verzekering van de installateur. 

 

De dakeigenaar wijzigt plannen 

De coöperatie heeft een afspraak met de gemeente, de eigenaar van het gebouw De Arcade, dat de 

coöperatie het dak voor 15 jaar kan gebruiken (mogelijk te verlengen met twee keer 5 jaar tot een 

maximum van 25 jaar). Mocht de gemeente de overeenkomst eerder wensen te beëindigen, dan 

wordt de coöperatie gecompenseerd voor de gederfde inkomsten. Deze afspraken zijn vastgelegd in 

de (dak)gebruiksovereenkomst en in te zien voor de leden.  

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) – nieuwe Postcoderoosregeling  

Om aanspraak te kunnen maken op de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een 

beschikking (‘aanwijzing’) nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze is 

aangevraagd en toegekend op 26 augustus 2021. De subsidie is geldig voor de volledige termijn van 

15 jaar voor het lopende project. Als de regeling stop wordt gezet dan vormt dat dus geen risico voor 

de lopende projecten.  
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6 AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN 

 

Deelname in een coöperatief zonproject wordt sinds eind 

2017 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gezien 

als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 

miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de 

prospectusplicht. Wel moeten de aanbiedingen vooraf 

worden gemeld bij AFM en zijn aanbieders verplicht 

gegevens te verstrekken aan potentiële deelnemers met 

gebruik van een informatiedocument (volgens het 

standaardformat van de vrijstellingsregeling). Dit is bedoeld om deelnemers te helpen om de kosten, 

risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Dit informatiedocument moet met de 

melding worden verstrekt aan de AFM. Aanbieders zijn daarnaast verplicht om de volgende 

vrijstellingsvermelding op te nemen bij alle reclame uitingen.  

 

 
 

Zon op Leiden heeft het project bij AFM gemeld. Het formele ‘AFM informatiedocument’ dat daarbij 

is meegeleverd, is meegestuurd met de documenten voor de voorinschrijvers en op de website te 

vinden. Het is een samenvatting van de informatie uit deze (voorliggende) brochure.  

 

Deze informatiebrochure is geen ‘prospectus’ of ‘informatiedocument’ (in formele zin van de AFM). 

Het is bedoeld om potentiële deelnemers te informeren over het project. Er kunnen geen rechten 

aan ontleend worden.  

  

Zie: website AFM: www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/advies/voorbereiden/vrijstelling. 
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7 FISCALE ASPECTEN 

 

Belastingopgave 

De Belastingdienst beschouwt de certificaten als een investering. Dit betekent dat de deelnemer de 

waarde van de certificaten moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. De deelname valt 

onder box 3 voor sparen en beleggen bij de Aangifte Inkomstenbelasting (voorheen 

‘vermogensbelasting’). De certificaten worden niet gezien als groene belegging en zijn niet vrijgesteld 

van vermogensbelasting. 

 

Er is geen box 3-belasting verschuldigd als het totale box 3-vermogen (bezittingen minus schulden) 

lager is dan de box 3-vrijstelling. Is het totale box 3-vermogen hoger is dan de vrijstelling dan is over 

de waarde van de certificaten inkomstenbelasting verschuldigd. [opmerking: Het geld voor de 

aanschaf van certificaten werd daarvoor waarschijnlijk ook al aangemerkt als box 3 vermogen, dus 

het betreft feitelijk een verschuiving van vermogen naar een ander doel]. De waarde van de 

investering (certificaten) neemt lineair af over de looptijd van 15 jaar. In de online 

gebruikersomgeving van Zon op Leiden vind je een overzicht van de waarde van de certificaten. Deze 

is ook opvraagbaar.  

 

Je kunt als ondernemer deelnemen. Er zijn dan regels over wanneer je het vermogen bij je privé- of 

ondernemingsvermogen kunt rekenen. Dat wordt hier niet verder uitgewerkt. 
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8 COÖPERATIE ZON OP LEIDEN  

 

Van burgerinitiatief naar coöperatie 

Zon op Leiden is een burgerinitiatief. De mensen uit het kernteam wonen in Leiden en werken op 

vrijwillige basis voor de coöperatie. Ze houden zich vanuit hun werk of andere activietiten bezig met 

energie, klimaat en duurzaamheid en willen hun ervaring en kennis inzetten voor de stad. Op 14 

oktober 2016 is Zon op Leiden opgericht met als doel: opwekken van zonne-energie in de stad, 

samen met bewoners van de stad. In 2018 startte de coöperatie met het eerste collectieve 

zonnedak: Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier aan de Vennemeerstraat 1 in Leiden. Meer dan 80 

deelnemers hebben samen geïnvesteerd in dat dak. In 2021 is voor de tweede keer een 

winstuitkering gedaan.    

 

Waarom een coöperatie? Samen ondernemen voor een duurzame toekomst  

Zon op Leiden is een coöperatie (rechtsvorm: ‘coöperatieve vereniging’). Deze specifieke 

ondernemingsvorm is geschikt voor collectieve exploitatie van een zonne-installatie en andere 

vormen van duurzame energieopwekking. Dit gebeurt op vele plekken in Nederland.  

We hebben voor deze vorm gekozen omdat we op deze manier met betrokken Leidenaren samen 

aan de slag gaan met de energietransitie. De leden van de coöperatie ondernemen samen, als 

collectief, vanuit gedeelde zakelijke en ideële doelen: bijdragen aan de verduurzaming van de 

energievoorziening van de Leiden, door exploitatie van een collectieve zonne-installaties.  

Voorwaarde om gebruik te maken van de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is dat de 

installatie economisch en juridisch eigendom is van een coöperatie (of een VvE) en dat de 

investerende deelnemers lid zijn van de coöperatie. De leden van een coöperatie hebben 

zeggenschap: elk lid heeft één stem in Algemene Leden Vergadering (ALV), ongeacht het aantal 

certificaten dat je hebt gekocht. In de ALV wordt besloten over de aanwending van de opbrengsten 

van de coöperatie.  

Je wordt lid van de coöperatie als je meedoet met een zonnecentrale. Dit betekent dat je samen met 

alle andere leden de coöperatie vormt. Samen bepalen we de koers. Overigens kunnen ook niet-

deelnemers die onze doelen een warm hart toedragen lid worden van de coöperatie. Graag zelfs!  

 

Bestuur en kernteam 

Het bestuur bestaat uit: Blîde Duk (Voorzitter), Anne Marieke Schwencke (Penningmeester) en Jaap 

Stokking (Secretaris). Zij werken samen met de leden van het kernteam: Wilma Nijborg, Jeroen 

Schrama, Sander van Nielen, Ronald Haverman en Mark van Beijnen en met de vaste 

projectbegeleider Alfons Ramb die als zelfstandig ondernemer werkt onder de naam Stuurstroom.   

   

We werken samen met Energie Samen, een sterk landelijk netwerk   

Zon op Leiden werkt samen met de landelijke koepelcoöperatie voor energiecoöperaties, Energie 

Samen. Dit is een krachtig landelijk samenwerkingsverband, waarbij onder andere meer dan 100 
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zoncoöperaties zijn aangesloten (www.zonopnederland.energiesamen.nu). Energie Samen 

ondersteunt bij de ontwikkeling van collectieve zonprojecten, het administratiesysteem en – 

diensten voor de verrekening van de opbrengsten en zorgt voor een nationale lobby. Dat laatste is 

geen overbodige luxe want de subsidieregeling voor de financiële ondersteuning voor coöperaties is 

de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.  Dankzij deze landelijke lobbykracht zijn nieuwe 

zonnedaken mogelijk onder de nieuwe subsidieregeling. Energie Samen levert administratieve 

diensten aan Zon op Leiden waarmee we de kosten laag en de kwaliteit hoog houden. Het 

uitbesteden van een aantal diensten draagt bij aan de continuïteit van de coöperatie; het maakt ons 

minder kwetsbaar. Zon op Leiden is in 2016 lid geworden van de voorloper van Energie Samen, Zon 

op Nederland en is sinds mei 2019 lid van Energie Samen. Zon op  Leiden wordt door het bestuur 

vertegenwoordigd bij de ALV van Energie Samen.  

 

We werken samen met  een professionele projectbegeleider 

Het bestuur en kernteam van Zon op Leiden werkt op vrijwillige basis. De projectontwikkeling vraagt 

om specifieke expertise en meer tijd dan door vrijwilligers is op te brengen. Zon op Leiden werkt 

daarom samen met een ervaren projectbegeleider die er samen met vrijwilligers voor zorgt dat het 

hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de 

juridische afspraken met de dakeigenaar (gebruikersovereenkomst, recht van opstal), verzekeringen, 

de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven en doorrekening van de 

businesscase. De projectbegeleider werkt in opdracht van het bestuur van Zon op Leiden en krijgt 

hiervoor een vergoeding. Deze kosten zijn onderdeel van de ontwikkelkosten.  

 

  

http://www.zonopnederland.energiesamen.nu/
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9 PARTNERS  

 

De gemeente Leiden stelt het dak van De Arcade kosteloos ter beschikking. Ook heeft de gemeente 

een startsubsidie verleend, waarmee we de coöperatie konden oprichten. Zon op Leiden helpt de 

gemeente om haar duurzaamheidsdoelen te realiseren. In 2021 hebben Zon op Leiden en de 

gemeente de samenwerking bekrachtigd met de Green deal.  

 

De provincie Zuid-Holland heeft een startsubsidie verstrekt in 2017 en een nieuwe subsidie voor 

verdere ontwikkeling van de coöperatie en de ontwikkeling van het tweede zonnedak in 2019.  

 

Energie Samen/ Zon op Nederland is een landelijk coöperatie van coöperaties. Energie Samen 

ondersteunt levert administratieve diensten en zorg voor krachtenbundeling op landelijk niveau 

(collectieve afspraken met energieleveranciers en verzekeraars). Zon op Leiden is sinds mei 2018 lid 

van Energie Samen.   

 

HIER opgewekt is een landelijk kennisplatform voor lokale energie-initiatieven. Geen partner in 

formele zin, wel een waardevolle vraagbaak en bron van informatie.  

 

Freek van Os is de leverancier en installateur van de zonnepanelen.  

 

Greenchoice is een energieleverancier. Zon op Leiden verkoopt de opgewekte zonnestroom aan 

Greenchoice en sluit daarvoor een contract af. De coöperatie ontvangt een extra vergoeding voor 

leden van coöperatie die klant zijn bij Greenchoice (margevergoeding). 

 

Liander is de regionale netbeheerder en contact voor de elektrische aansluiting op de locatie.  

 

De Clercq Advocaten en notariaat voor juridisch advies, oprichtingsakte en recht van opstal voor het 

dak tussen Zon op Leiden en de gemeente Leiden.  

 

 


