
Samen voor duurzame energie 

Voorstel solidariteit voor ALV 14 oktober 2021 
 
De coöperatie Zon op Leiden bestaat uit een gemeenschap van mensen waarin iedereen 
gelijk is. We streven naar zoveel mogelijk lokaal opgewekte zonneenergie. Dat doen we 
samen. Daarbij past dat alle deelnemers ongeveer hetzelfde rendement ontvangen en dit 
niet zou moeten afhangen van het project/dak waar iemand toevallig in deelneemt. 
 
Op 15 juni 2021, tijdens de vorige ALV is het principebesluit genomen te werken met 
solidariteit tussen projecten. Hieronder treffen jullie de uitwerking aan. In deze ALV besluiten 
we samen over dit voorstel.  
 
We streven ernaar iedere deelnemer zoveel mogelijk eenzelfde rendement per ingelegde 
euro te geven. Deze solidariteit dempt ook de risico’s die individuele deelnemers lopen. 
 
Voorstel: 

• Ieder jaar wordt het batig saldo (de opbrengst van de zon + 
subsidie/energiebelastingteruggave - 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. 

 
Elke deelnemer krijgt in een bepaald jaar op deze manier dezelfde vergoeding in percentage 
van zijn oorspronkelijke inleg. 
 
Details: 

• Voor in- en uitstappers in dat jaar wordt gerekend met het gedeelte van het jaar dat 
ze deelnemer waren. 

• Voor daken die slechts een gedeelte van het jaar in productie zijn, wordt gerekend 
met het gedeelte van het jaar dat dat dak in gebruik is. 

• Over het jaar 2022 wordt voor het eerst verrekening over daken toegepast. 
• Iedereen deelt mee in de opbrengst gedurende de looptijd van het dak waarmee men 

deelneemt. Na de looptijd wordt de exploitatie van een dak ‘afgesloten’. Daarmee 
stopt ook de jaarlijkse uitbetaling. 

• De vergoeding die deelnemers van Houtkwartier via hun energieleverancier krijgen 
(oude postcoderoosregeling), wordt uiteraard meegeteld bij hun rendement. Dit deel 
wordt uitgekeerd door de eigen energieleverancier. 

 
Ter accordering: 

1. Voorstel solidariteitsprincipe voor alle daken vanaf De Arcade 
2. Voorstel solidariteitsprincipe óók voor het al lopende dak Sporthal Houtkwartier 

 
Toelichting 

De redenen om solidariteit voor te stellen, zijn: 
• Dit past bij de coöperatieve gedachte: samen voor duurzame energie. 
• Het spreidt risico’s van tegenvallers: omdat we de lasten verdelen over alle daken. 
• Voorkomen van discussie tussen deelnemers van verschillende daken, nu vanwege 

de huidige subsidieregels ieder lid over alles kan meestemmen. 

 
Elk dak na De Arcade wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV als het rendement van 
het nieuwe dak naar verwachting lager is dan het rendement van de bestaande daken. Dit 
verandert niet. Het is al zo vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  
 



Net als nu kan de ALV besluiten een deel van de opbrengst over een jaar niet uit te keren 
maar een andere bestemming te geven. Bij het bepalen van het batig saldo wordt overigens 
al rekening gehouden met een reserve om tegenvallers te dekken. 
 
Verwachting opbrengst Houtkwartier en Arcade 
Wat betekent solidariteit van onze eerste twee daken nu in de praktijk? Er is een inschatting 
gemaakt voor 2022 en 2028.  
 

Meer/minder opbrengst met 
solidariteit per certificaat per jaar 

2022 2028 

Sporthal Houtkwartier 

Startjaar 2018 
Inleg 300 euro 

Opbrengst 35,62 
Dit is 0,65 euro minder 
dan zonder solidariteit 
Oftewel 1,8% minder  

Opbrengst 30,80 
Dit is 0,17 euro meer dan 

zonder solidariteit 
Oftewel 0,5% meer 

De Arcade 

Startjaar 2021 
Inleg 250 euro 

Opbrengst 30,39 
Dit is 1,37 euro meer dan 

zonder solidariteit 
Oftewel 4,5% meer 

Opbrengst 26,28 
Dit is 0,35 euro minder 
dan zonder solidariteit 
Oftewel 1,3% minder 

 
De daadwerkelijke opbrengst hangt af van vele factoren. In het voorbeeld hierboven zijn we 
uitgegaan van: 

• Gelijkblijvende elektriciteitsprijs - een daling in de elektriciteitsprijs is ongunstiger voor 
Houtkwartier dan De Arcade, omdat bij De Arcade de subsidie een daling opvangt. 

• De energiebelasting zoals nu bekend. Op Prinsjesdag is een snellere afbouw 
voorgesteld. Dit zou ongunstig zijn voor Houtkwartier. 

• Gemiddeld zonnige jaren. 
• Twee daken. 

Het bestuur verwacht dat de opbrengst per jaar iets verschilt van de optie ‘elk dak apart 
afgerekend’, maar dat het rendement van de deelnemers over de hele looptijd vergelijkbaar 
is. De risico’s voor elk dak afzonderlijk worden bovendien verlaagd. 


