
Een zonnedak waar iedereen wat aan heeft!

07-09-17, Hummelo



ProjectenLevering Diensten

Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A.
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Waarom AGEM?

• Snel overschakelen op groene energie van eigen 
Achterhoekse bodem (energieneutraal 2030) 

• Werkgelegenheid in de regio houden 
- Meer dan 200 miljoen euro per jaar uit regio 
- Investering enkele miljarden
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Wat is AGEM?

• Een maatschappelijk bedrijf voor en door inwoners, 
organisaties en bedrijven in de Achterhoek

• Een onafhankelijke onderneming die samenwerkt 
met Achterhoekse bedrijven, lokale initiatieven en 
maatschappelijke organisaties

• Een energiecoöperatie met als doelen besparen, 
opwekken en leveren van energie
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Achterhoekse energie &
Maatschappelijke Bijdrage
• Stroom van AGEM is eerlijk geprijsd streekproduct
• Iedere klant krijgt 24 euro per jaar om Achterhoek 

duurzamer te maken (Maatschappelijke Bijdrage)
• Collectief lokaal initiatief = verdubbeling

Maatschappelijke Bijdrage
eerste 3 jaar
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Achterhoekse energie

www.agem.nu
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Collectief zonnedak

Al meerdere succesvolle projecten!
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Zonkracht Hummelo: waarom?

drie pijlers:

1. Sterke Achterhoek (lokaal initiatief, streekproduct)

2. Groene stroom

3. Financieel aantrekkelijk
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Zonkracht vs. eigen dak

• Niet mooi op eigen dak

• Je wilt geen gedoe

• Huurhuis

• Monument

• Eigen dak nog niet energieneutraal

• 15 jaar zekerheid
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De “postcoderoos” is de basis

• Fiscale regeling

• Vrijstelling energiebelasting;

• Direct zichtbaar op je 

energiefactuur
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Criteria

• Oprichten lokale energie coöperatie

• Deelnemers wonen binnen postcoderoos

• Deelnemers hebben kleinverbruiksaansluiting (max. 3 x 80 A) 

• Ondernemers mogen beperkt deel uitmaken van coöperatie 

• Regeling gegarandeerd voor 15 jaar

• Verrekening tot maximaal het eigen verbruik (max. 10.000 kWh)

• De installatie moet nieuw zijn 

• Combinatie met rijkssubsidie niet toegestaan

“… maar wat is de rol van AGEM en de Provincie dan?”
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16x

€ 4.000
€ 140/jr

3.500 kWh/jr

€ 19/jr
€ 88/jr
(€ 1320 na 15 jr.)

€ 600/jr (stroom)

€ 432/jr
(€ 6.480 na 15 jr.)
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Uitgangspunten

• Minimaal 400 panelen (Steenoven + Holsen)

• Minimaal 50 leden/deelnemers

• Bijdrage provincie Gelderland (20% van de investering)

• Leden/deelnemers zijn/worden bij voorkeur klant van AGEM

• Verwachte prijs per certificaat (+/- 1 paneel) circa € 250,-

• Terugverdientijd circa 8 jaar. Exploitatieduur 15 jaar

• Leden coöperatie bepalen zelf  verdeling winstuitkering:

– Leden/deelnemers

– Lokaal goed doel
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Voorbeeld kosten/opbrengsten per certificaat

Kosten per certificaat

Koop certificaat € 250 

Opbrengsten per certificaat

Teruggave energiebelasting 15 jaar € 406 

Verwachte uitkering coöperatie in 15 jaar € 83

Totaal opbrengsten na 15 jaar € 489 

Minimale winst per certificaat (489-250)* € 239

* Op basis van de huidige financiële kengetallen
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Hoe werkt een energiecoöperatie?

• Coöperatie bestaat uit leden

• Een lid is eigenaar van certifica(a)t(en) 

• 1 certificaat is circa 1 paneel 

• De coöperatie koopt zonnepanelen en is eigenaar

• Ieder lid heeft één stem

• Jaarlijkse ALV bepaalt uitkering extra opbrengst

• Coöperatie verzorgt de administratie
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Hoe verder?

• Voorlopige inschrijvingen naar minimaal 50

• Uiterlijk 22 september interesse doorgeven

• Oprichten coöperatie 

• Subsidieaanvraag bij Provincie

• Tekenen ledenovereenkomsten

• Betaling certificaten door leden  

• Offertes aanvragen en selecteren leverancier installatie 

• Definitieve inschrijvingen en ledenlijst

• Realisatie

• Genieten van lokale groene stroom!
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De stand van zaken
19:30

22:15…
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Toelichtende vragen?
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