
WELKOM
intekenavond 24 januari 2018



Coöperatieve Zuivelfabriek Hummelo en Keppel' (1914)



Programma

1. Welkomstwoord (Jan Klein Kranenburg)

2. Presentatie (Jan Klein Kranenburg)

3. Presentatie AGEM (Thijs Huls)

4. Ruimte voor vragen
5. Tekenen (lid worden)
6. Gezellig napraten!



Inhoud

1. Doel van de avond
2. Korte terugblik
3. Nog even de uitgangspunten
4. FAQ’s
5. Offerteproces
6. Andere aandachtspunten



Doel van de avond

• Lid worden
• Informatie geven over de stand van zaken
• Inzage geven in gemaakte keuzes/uitgangspunten
• Vooruitblik



Korte terugblik

Een geweldige werkgroep!Een geweldige werkgroep!

Een sympathiek gebaar van 
de Dorpsraad Hummelo

Een sympathiek gebaar van 
de Dorpsraad Hummelo

Drie bereidwillige 
boeren (m/v)

Drie bereidwillige 
boeren (m/v)

Succesvolle 
promoactiviteiten

Succesvolle 
promoactiviteiten

Een drukbezochte
voorlichtingsavond
Een drukbezochte
voorlichtingsavondGenoeg deelnemers!Genoeg deelnemers!

Oprichting 
coöperatie + bestuur

Oprichting 
coöperatie + bestuur

DHK!DHK!SubsidieSubsidie



Korte terugblik

• Drie daken 
• 216 + 240 +240 = 696 panelen
• +/- 171 MWh per jaar
• 65 aspirantleden

Hummelo
73%

Keppel
12%

Drempt
8%

Doetinchem
7%



Nog even de uitgangspunten

• Jij betaalt het certificaat (paneel + bijkomende kosten);
• De coöperatie beheert de installaties;
• De coöperatie verkoopt de stroom aan AGEM;
• Jij krijgt vrijstelling van energiebelasting;
• Je krijgt evenredige uitkering batig saldo;
• Na +/- 8 jaar heb je je investering terugverdiend;
• Na 15 jaar eindigt het project;

“Als ik aan Hummelo denk, denk ik aan het
verenigen van belangen en een gevoel van

'samen'! Laten we samen Hummelo toekomstbestendig maken en 
samen gaan voor een groen Hummelo!” - Nicky



FAQ’s

1. Overstappen naar AGEM
2. Maatschappelijke bijdrage
3. En na 15 jaar?
4. Risico’s

"We weten allemaal dat groene stroom veel meer voordelen heeft ten 
opzichte van grijze stroom. Nu de kans zich voordoet om via deze 
manier Hummelo te voorzien van groene stroom, waarom zou je die 
dan niet pakken? Zeker ook omdat dat gunstig is voor mijn generatie!" 
- Maurits



Overstappen naar AGEM

1. AGEM = mechanisme t.b.v. 2030-doelstellingen; 
2. Sterke Regio – Energieneutraal (bronnen + gebruik);
3. AGEM = coöperatie, gemeenten zijn lid;
4. AGEM ≠ NUON, Greenchoice;
5. SIMYO : KPN   ,   AGEM : ANODE;
6. Pc.roos-projecten in Achterhoek = AGEM-concept;
7. Tarieven AGEM zijn marktconform;
8. Geen verplichte overstap, wel: advies;
9. Meer info in presentatie van Thijs.

“Zonnepanelen zijn goed 
voor het milieu, want dan 

heb je geen stinkende 
fabrieken nodig” - Isa



Maatschappelijke bijdrage

• Onderdeel van projectconcept;
• “Eigen bijdrage” aan coöperatie van € 24 / jaar;
• Vergoeding door AGEM indien klant;
• Stimuleert afname van je eigen Achterhoekse energie;
• Keuze maatschappelijk doel aan ALV;
• Cadeautje AGEM: eerste drie jaar verdubbeling!

"Een mooi en daadkrachtig initiatief om Hummelo wakker te schudden voor 
opwekking van duurzame energie uit onze krachtige zon. Helder en 

laagdrempelig, zodat iedereen in en om Hummelo nu mee kan helpen om de 
uitputting van onze aarde te stoppen." - Herbert



En na 15 jaar?

• Verwijderen installatie: geen voorkeur maar kan wel;
• Energie blijven doorleveren (zonder belastingvoordeel)
• Schenking aan dakeigenaar

• Altijd in overleg met dakeigenaar en ALV
• Notarieel geregeld via Recht van Opstal

"(...) Ik ben de 70 jaar intussen  ruimschoots gepasseerd, dus "het zal 
mijn tijd wel duren".  Maar dit is natuurlijk geen standpunt, wij hebben 
de plicht dat ons nageslacht ook hier nog steeds met droge voeten kan 
lopen. Een van de maatregelen die wij kunnen doen is de CO2 uitstoot 
verminderen. Dus fossiele energie inruilen voor zonkracht.” - Gerrit



Risico’s

• Panelen zijn verzekerd;
• Aansprakelijkheidsverzekering;
• Onderhoudscontract;
• Regeling verlaagd tarief: gegarandeerd;
• Variabelen: hoogte energiebelasting en kWh-tarief;
• Financiële check;
• Na aanschaf PV-installaties een beperkte cashflow;
• U.A.
• Installateur failliet, productgarantie
• PV adviseur



Offerteproces

• Uitgebreide offerteaanvraag, o.b.v. collega-projecten;
• Meervoudige uitvraag (Achterhoek, tenzij);
• Prijs – Kwaliteit (opbrengstgarantie, onderhoudsplan);
• Ondersteuning door AGEM en PV-adviseur;
• Uitvraag in december ‘17

• TENTEN SOLAR (o.a. IJsboerderij)
• B&W ENERGY (o.a. De Kwekerij)
• WOPEREIS SOLAR (o.a. Zonnig Zieuwent)

• Arendsen Hengelo GLD



Offerteproces

• Exponentiële groei PV-markt;
• Leveranciers: liever geen meerjarige verplichtingen;
• Voordeel: prijzen dalen
• Nadeel: leveranciers kunnen ‘shoppen’
• Resultaat: slechts 1 offerte

• Conclusie bestuur / adviseur:
offerte voldoet! Scherpe prijs, 
goede garanties. 
We kunnen hier verder mee!



Vervolg

• Gunning opdracht o.b.v. deelnemersovereenkomsten;
• Inning facturen;
• Recht van opstal;
• Verzekeringen;
• PPA (Power Purchase Agreement, tariefkeus!);
• Realisatie (streven: eind maart)
• Feestelijke opening ;
• Zonne-energie produceren!
• ALV



Andere aandachtspunten

• Zelf eventuele duurzaamheidslening aanvragen!
• Bij overstap AGEM krijg je een aanbieding, anders zelf 

regelen;
• Communicatie via e-mail en website.


