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1. Over Buurtstroom
Soms is het niet mogelijk of wenselijk om zonnepanelen op een woning te plaatsen. Maar wat doe je
als je wel groene stroom op wilt wekken, maar geen eigen zonnepanelen kunt plaatsen? Buurtstroom
is hiervoor de oplossing!
Buurtstroom is een initiatief van de Katwijkse Energie Coöperatie. De coöperatie is een
burgerinitiatief waarin inwoners van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg samen kunnen investeren in
zonnepanelen op grote daken van bedrijven en parkeerterreinen. Via de coöperatie kun je eigenaar
worden van een (stukje van een) zonne-installatie. De geproduceerde energie is niet alleen duurzaam
en schoon, maar de investering is ook nog eens winstgevend. Als deelnemer deel je in de
opbrengsten uit de opgewekte zonnestroom met een mooi rendement.
Buurtstroom Katwijk 1 is het eerste project van de Katwijkse Energie Coöperatie. Het een project,
gelegen op het dak van Olympiaweg 1 te Katwijk is in voorbereiding, waardoor de gegevens in deze
brochure nog niet helemaal definitief zijn. De financiële uitgangspunten bij de inschrijving zullen naar
verwachting niet veel afwijken van de aannames die in deze brochure worden gedaan. Interesse?
Lees snel verder wat Buurtstroom voor jou kan betekenen.

1.1

Is Buurstroom iets voor mij?

Kan of wil je geen zonnepanelen op jouw eigen dak plaatsen, maar wil jij wel graag bijdragen aan
duurzame energie in de gemeente Katwijk? Misschien is project Buurtstroom Katwijk 1 iets voor jou.
Het project is bedoeld voor inwoners die:
•

een eigen dak hebben dat niet gunstig is of in de schaduw van bomen of andere gebouwen
ligt;
vinden dat zonnepanelen op eigen dak niet mooi staan (bijvoorbeeld bij een rieten dak);
onvoldoende zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen;
ergens wonen waar het plaatsen van zonnepanelen niet is toegestaan;
een eigen bedrijf of organisatie hebben die geen geschikt dak hebben om zonnepanelen te
plaatsen.

•
•
•
•

De voordelen van meedoen aan Buurtstroom zijn:
•

Je hoeft zelf geen grote installatie te kopen, maar kan toch een (klein) bedrag investeren in
duurzame zonne-energie.
Investeren kan al vanaf € 500 euro.
De verwachting is dat het rendement ongeveer 4% zal bedragen over de hele looptijd van het
project.

•
•

1.2

De locatie

Het eerste zonne-energie project draagt de naam Buurtstroom Katwijk 1 en wordt gerealiseerd op
het dak van een gebouw van de gemeente Katwijk gelegen aan de Olympiaweg 1 te Katwijk. In dit
gebouw is de Schietvereniging gevestigd. De Schietvereniging heeft voor haar eigen
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elektriciteitsverbruik al een gedeelte van het dak voorzien van zonnepanelen. Ook het naast liggende
gebouw van Atletiekvereniging Rijnsoever wordt voorzien van zonnepanelen voor hun eigen
elektriciteitsverbruik.
De gemeente Katwijk stelt, als eigenaar van het gebouw, een groot deel van het dak naast de PVpanelen van de atletiekvereniging, voor een periode van 15 jaar (evt te verlengen met 10 jaar)
beschikbaar aan de Katwijkse Energie Coöperatie om hier zonnepanelen op te installeren. De
hiermee opgewekte duurzame stroom wordt verkocht aan energieleverancier OM | nieuwe energie.
Gedurende de looptijd blijft de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen installatie, verzorgt zij het
beheer en onderhoud en zorgt zij voor de benodigde verzekeringen. Na vijftien jaar is beoogd om de
werkende installatie over te kunnen dragen (tegen een nader te bepalen vergoeding) aan de
gemeente Katwijk. Ook is het mogelijk om project Buurtstroom Katwijk 1 nog 10 jaar langer in bezit
te houden en te exploiteren. Daarbij vervalt dan wel de Subsidie Centrale Energieopwekking die na
15 jaar stopt. Bij het eind van het project wordt het eventueel batig saldo per certificaat bepaald en
aan de deelnemers uitgekeerd.

1.3

De zonne-installatie

De zonnestroominstallatie bestaat uit het geheel van zonnepanelen, omvormers, bekabeling en een
elektriciteitsmeter in de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. De zonnepanelen worden
geplaatst in een zo gunstig mogelijke opstelling.
Het huidige ontwerp voorziet in een totaal aantal van 600 zonnepanelen met een vermogen van elk
360 Wpiek. Het totale piekvermogen komt uit op 216 kWpiek. Dit resulteert in een verwachte
opbrengst van 195.000 kWh per jaar, genoeg voor circa 60 huishoudens. De geproduceerde
elektriciteit wordt verkocht aan de energieleverancier OM | nieuwe energie. De opbrengst komt ten
goede aan de deelnemers van Buurtstroom Katwijk 1.
De opbrengst neemt af naarmate de panelen verouderen. Deze paneeldegradatie wordt algemeen
op 0,5% per jaar gesteld. In de rendementen die gesteld zijn in deze brochure is rekening gehouden
met deze degradatie.

1.4

Bespaarde CO2

Door energie op te wekken met zonnepanelen stoot je voor deze energie geen CO2 uit. Maar, tijdens
de productie van zonnepanelen is er wel sprake van CO2 productie. Daarom zijn zonnepanelen niet
volledig CO2-vrij. Door zonne-energie op te gaan wekken kun je de uitstoot die tijdens de productie
van de panelen is vrijgekomen in ca. 2 tot 3 jaar goedmaken.
In vergelijking met een traditionele energiecentrale bespaart zonne-energie zo’n 460 gram CO2 per
kWh per jaar. Hierdoor bespaart Buurtstroom Katwijk 1 totaal ongeveer 90 ton CO2 per jaar. Dit
komt overeen met 900.000 km rijden in een moderne benzine auto (ca 100 gr./km). Ofwel het
verbruik van een auto wagenpark van 60 benzine auto’s die gemiddeld 15.000 km/jaar rijden.
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1.5

GvO’s

GvO staat voor Garantie van Oorsprong. Dit garandeert dat stroom die verkocht wordt als ‘groene
stroom’ ook daadwerkelijk groen is. Naast de door het project opgewekte stroom wordt ook de
Garantie van Oorsprong verkocht aan het Energiebedrijf.

1.6

De installateur

De Katwijkse Energie Coöperatie heeft verschillende installateurs gevraagd een offerte uit te brengen
op basis van een programma van eisen. Offertes en contracten met installateurs zijn op verzoek voor
leden van de coöperatie in te zien.
Ten tijde van de opdracht zal een laatste offerte vergelijk gemaakt worden.

1.7

Netaansluiting en monitoring

Ten behoeve van de installatie van het project wordt een aparte teruglevermeter geïnstalleerd voor
het pand Olympiaweg 1 te Katwijk, op kosten van de coöperatie en ten laste van het project.

2 Inschrijven project Buurtstroom Katwijk 1 en lid worden!
Het project Buurtstroom Katwijk 1 is een zogeheten postcoderoosproject. Dit betekent dat de
coöperatie rijkssubsidie ontvangt voor het coöperatief opwekken van energie. De subsidie hiervoor is
aangevraagd en reeds toegekend.

2.1

Voor de deelnemers gelden de volgende spelregels:

• Je woont binnen het vastgestelde postcoderoosgebied van Buurtstroom Katwijk 1
• Je bent een particulier of ondernemer met een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80A)
• Je wordt lid van de coöperatie (in principe voor de duur van het project, 15 jaar)

2.2

Postcoderoosgebied Buurtstroom Katwijk 1

Om mee te kunnen doen met het project moet je bij aanvang van het project in het
postcoderoosgebied van Buurtstroom Katwijk 1 wonen.
Een postcoderoos bestaat uit één centraal 4-cijferig postcodegebied, plus de direct daaraan
grenzende 4-cijferige postcodegebieden. In het geval van Buurtstroom Katwijk 1, is de postcode van
vestiging 2224 en omvat het postcoderoosgebied de postcodes 2221, 2222, 2223, 2224 en 2225.
Het gebied Rijnsburg en Valkenburg vallen hier nog buiten. Zie onderstaande afbeelding de blauwe
markering. Voor het volgende Buurtstroom project wordt een opweklocatie gezocht waarbij
Rijnsburg en Valkenburg binnen het postcodegebied vallen.
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Figuur 1 Postcodegebied Buurtstroom Katwijk 1

2.3

Volgorde van inschrijving

Als je voldoet aan de voorwaarden als beschreven in 2.1, kan je mee investeren in het project
Buurtstroom Katwijk 1.
•

Als eerste krijgen de leden van de schietvereniging de mogelijkheid om zich in te schrijven
voor dit project voor een periode van 2 weken.
Let op: ook de leden van de schietvereniging moeten in het postcoderoosgebied wonen.
Daarna zal de inschrijving worden geopend voor de inwoners van het postcodegebied
behorend bij Buurtstroom Katwijk 1 voor een periode van 6 weken.
Als laatste zullen de ondernemers in het postcoderoosgebied (2221 tot en met 2225) de
gelegenheid krijgen zich in te schrijven.

•
•

2.4

Aantal certificaten

Elke deelnemer aan dit project kan je 2 tot 14 certificaten kopen. Wil je meer certificaten kopen? Dan
kan je dit aangeven en zal bekeken worden of dit mogelijk is. Totaal zullen er ca. 1000 certificaten
worden uitgegeven. Zie verdere toelichting certificaten onder 3. Financiën.

2.5

Lidmaatschap van Coöperatie en participatie Buurtstroom

Bij deelname aan een Buurtstroom project wordt je ook gelijk lid van de Katwijkse Energie
Coöperatie. Iedere natuurlijke of rechtspersoon (dus ook vereniging, stichting of bedrijf) kan lid
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worden van de coöperatie, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Aan het
lidmaatschap van de coöperatie is een jaarlijkse contributie van 10 € verbonden.
Alleen leden van de coöperatie kunnen participeren in projecten van de coöperatie. Hiervoor dragen
participerende leden financieel bij aan de realisering van de projecten. Per project worden de
voorwaarden voor die specifieke participatie vastgesteld.

2.6

Verhuizing naar een andere postcode en overdracht opbrengstrecht

Een deelnemer aan een postcoderoosproject die verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos
kan met zijn investering/belegging blijven deelnemen aan Buurtstroom Katwijk 1. Desgewenst kan de
deelnemer zijn/haar certificaten en de daaraan gekoppelde opbrengstrechten ter overname
aanbieden.

2.7

Wachtlijst en overname

Als certificaten worden aangeboden, kunnen deze overgenomen worden door mensen die lid zijn van
de coöperatie en op een wachtlijst staan. De coöperatie hanteert twee wachtlijsten: de eerste is voor
leden die graag meer certificaten willen dan ze op dat moment hebben; de tweede is voor leden van
de coöperatie die willen meedoen in een project zodra er plaats is.

2.8

Overnamewaarde van certificaten

Wanneer iemand een of meer certificaten ter overname aanbiedt, hebben deze aspirant-leden
voorrang. De coöperatie stelt een niet-bindende richtprijs vast voor overname van een certificaat.
Eventueel kan het bestuur bemiddelen tussen verkoper en potentiële koper.De coöperatie stelt een
overnamewaarde vast op basis van kostprijs, afschrijving en opbrengst-verwachting om zowel voor
de uitstappende als voor de instappende participant tot een reëel en aantrekkelijk aanbod te komen.
Veranderende omstandigheden kunnen leiden tot herwaardering.

2.9

Procedure van inschrijving en deelname

U wordt lid van de Katwijkse Energie Coöperatie U.A. Vervolgens kunt u participeren in het project
Buurtstroom Katwijk 1 door het sluiten van een leden-overeenkomst met de coöperatie voor het
overeengekomen aantal certificaten.
De procedure is als volgt:
•
•

2.10

U schrijft zich in als aspirant-lid van de coöperatie.
U meldt zich optioneel aan als deelnemer in het project en u geeft daarbij aan met
hoeveel certificaten (min/max) u zou willen participeren. Deze inschrijving is indicatief,
schept nog geen verplichtingen en wordt vastgelegd als ‘voorinschrijving’.

Voorwaarden voor project realisatie

Het project zal worden gerealiseerd als aan de volgende voorwaarde is voldaan:
•

Voldoende belangstelling;
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•
•

Bevestiging van de technische haalbaarheid;
Beschikking voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (reeds toegekend).

Wanneer aan deze drie voorwaarden voldaan is, informeert de coöperatie alle potentiële
participanten over de definitieve kosten van het project en de kosten per certificaat.
Het bestuur van de coöperatie maakt op basis van het aantal beschikbare certificaten en de
aangegeven bandbreedte (min/max) per participant een voorstel voor de toewijzing van certificaten
aan de potentiële participanten. Bij acceptatie stelt de coöperatie per deelnemer een
ledenovereenkomst op en stuurt een factuur voor het aantal certificaten en het lidmaatschap.
De participant ondertekent de ledenovereenkomst en maakt de kosten van het lidmaatschap en het
aantal toegekende certificaten over naar de coöperatie. Daarmee bent u lid van de coöperatie en
participant in het project.
Pas als alle inschrijvingen rond zijn en het geld van alle deelnemers binnen is, wordt er definitieve
opdracht gegeven tot uitvoering van het project.
Op basis van de huidige planning zal de storting eind 2021 dienen plaats te vinden.
Mocht na de storting blijken dat het project onverhoopt toch geen doorgang kan vinden dan zal de
storting aan de participanten worden geretourneerd.
Op onze website www.Katwijkec.nl vind je een inschrijfformulier. Daar vind je ook de meest actuele
informatie over de inschrijfprocedure.
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3 Financiën
3.1

Certificaten en Inleg

Buurtstroom Katwijk 1 geeft ongeveer 1000 certificaten uit. Investering zonne-installatie en alle
bijkomende kosten is geraamd op € 250.000. De prijs van een certificaat is vastgesteld op € 250.
Een dergelijk certificaat levert naar verwachting gemiddeld ca 200 kWh per jaar op. De opbrengst in
kWh/jaar per certificaat is afhankelijke van de definitieve realisatiekosten van het project.
De plaatsing van de certificaten voor het project Buurtstroom Katwijk 1 zal worden gedaan in de
vorm van obligatie certificaten. Als de liquiditeiten van de Coöperatie voldoende zijn zal jaarlijks 4%
opbrengst (rente) worden uitgekeerd en zal 1/15 deel van de obligatie certificaten worden afgelost.

3.2

Opbrengsten van het project - Subsidie en verkoop stroom

We maken gebruik van de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, die in 2021 van
kracht is geworden. Deze landelijke regeling is bedoeld om duurzame energieopwekking van en door
burgerinitiatieven te stimuleren.
De subsidie bedraagt het verschil tussen het basisbedrag en de economische waarde van de
geleverde elektriciteit.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de geldende tarieven van hernieuwbare stroom en
wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het Planbureau Leefomgeving (PBL).
De huidige bedragen zoals voorgesteld door PBL zijn:
Basisbedrag

(kostprijs stroom)

Correctiebedrag (economische waarde)

0,121 €/kWh
0,034 €/kWh (netlevering)
0,071 €/kWh (niet-netlevering)

SCE-Subsidie is het vastgestelde basisbedrag minus het correctiebedrag.
Hoogte SCE-Subsidie is 0,087 €/kWh voor netlevering en 0,050 €/kWh voor niet-netlevering.
De Katwijkse Energie Coöperatie zal de opgewekte stroom van de zonne-installatie verkopen aan een
energiemaatschappij tegen een vastgestelde vergoeding. Hiervoor sluit de coöperatie een
zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA) met een maatschappij naar keuze (waarschijnlijk OM
| nieuwe energie). De PPA kent meestal een looptijd van 3 jaar en is tussentijds niet opzegbaar.
Gedurende de looptijd van het project kan gekozen worden voor andere afnemers van de stroom.
De voorwaarden van deze PPA`s zijn in te zien door deelnemers aan het project.
De vergoeding van de eerste PPA is ingeschat op 3,4 cent per kWh.
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3.3

Opbrengsten voor de deelnemers en fiscale aspecten

Uit het surplus van de coöperatie zal jaarlijks een uitkering gedaan worden aan de houders van
obligatie certificaten en zal 1/15e deel van het certificaat als aflossing worden uitgekeerd.
De verwachte vergoeding is 4,0% per certificaat. Dit betaalt de coöperatie uit aan de deelnemers bij
een positief exploitatiesaldo en voldoende liquiditeiten.
Als na 15 jaar er een liquide surplus op het project resteert, dan zal dit aan de houders van de
obligatie certificaten worden uitgekeerd. Op basis van het huidige businessplan kan het totale
rendement op de obligatie certificaten na de gedane slotuitkering uitkomen in de bandbreedte van
5-6%. (opbrengsten nog controleren)
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). 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 het meerdere 1,2%
inkomstenbelasting verschuldigd.
NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend voor uw specifieke situatie.
Als je precies wilt weten hoe een en ander verwerkt moet worden in jouw belastingopgave, neem
dan contact op met jouw belastingadviseur.
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3.4

Risico’s

Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, des te hoger het
risico. Het aangeboden of verwachte rendement is afhankelijk van de winst die het project maakt.
De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor je
mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs je inleg of een deel daarvan verliest.
De belangrijkste redenen waarom dit zou kunnen gebeuren zijn:
•
•

•

•

Risico’s tijdens de bouw, waaronder vertraging in de realisatie en calamiteiten met als gevolg
een lagere stroomproductie en lagere opbrengst.
Risico’s tijdens exploitatie, waaronder lagere zoninstraling, schommeling van energieprijzen,
technische gebreken en calamiteiten met als gevolg mogelijk lager dan geprognosticeerde
kasstromen.
Risico’s van contractpartijen, zoals faillissement en/of wanbetaling door de uitgevende
instelling, dakeigenaar, gebruiker, installateur of ander leveranciers, met als gevolg een
hogere kostenstructuur of lager dan geprognosticeerde kasstromen.
Overige risico’s zoals een wetswijziging of onverzekerbare risico’s, zoals een daad van
terrorisme of oorlog. De certificaten zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en
daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor de
certificaten als je tussentijds van je belegging af wilt. Je loopt dan dus het risico dat je niet op
het door jou gewenste moment je geld terug kan krijgen en je belegging langer aan moet
houden.

Naast deze risico’s bestaan nog een aantal andere risico’s. Meer informatie over deze risico’s vind je
in het AFM-informatiedocument op www.Katwijkec.nl onder het kopje “Nadere informatie over de
risico’s”.
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4 Over de Katwijkse Energie Coöperatie U.A.
4.1

Doel van de Coöperatie

Op 9 december 2020 heeft een groep betrokken inwoners van de gemeente Katwijk de Katwijkse
Energie Coöperatie U.A. opgericht. Met als doel het lokaal opwekken van duurzame energie

voor en door inwoners. Het bestuur van de Katwijkse Energie Coöperatie bestaat uit: Loek
van Driel (voorzitter), Jan Mimpen (secretaris), Patrick Wijngaarden (penningmeesters) en
Paul Zwetsloot (communicatie), met uitzondering van Paul die uit Lisse komt, allen
woonachtig in de gemeente Katwijk. Voor zonnestroomprojecten gebruikt de Katwijkse
Energie Coöperatie de naam ‘Buurtstroom Katwijk’.
In de statuten van de Katwijkse Energie Coöperatie zijn o.a. het doel, de basisregels voor
lidmaatschap en bestuur beschreven. De statuten zijn openbaar en voor iedereen in te zien, evenals
het huishoudelijk reglement. Je vind deze op onze website: www.katwijkec.nl. Als u lid wordt van de
coöperatie zenden wij u de statuten en huishoudelijk regelement als PDF toe.

4.2

Samen ondernemen voor een duurzame toekomst

De Katwijkse Energie Coöperatie 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 al op veel plekken (nu al meer dan
350) in Nederland. Door een coöperatie op te richten kunnen we met andere betrokken inwoners
van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samen aan de slag met de overgang naar duurzame energie.
Als je meedoet met Buurstroom Katwijk 1 of volgende Buurtstroom projecten wordt je lid van de
Katwijkse Energie Coöperatie. Dit betekent dat we samen met alle andere deelnemers de coöperatie
vormen. Samen bepalen we de koers.
Je kunt ook lid worden van de coöperatie zonder deelname aan een project om onze doelen een
warm hart toe te dragen. Graag zelfs! Als niet-participerend lid heb je geen zeggenschap over de
projecten, maar wel over de koers van de coöperatie.
Voorwaarde om gebruik te maken van de postcoderoosregeling is dat de installatie economisch en
juridisch eigendom is van een coöperatie 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 in de coöperatie.
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5 Samenwerking
Samenwerking Landelijk
De Katwijkse Energie Coöperatie neemt deel aan de coöperatieve “samen OM”. Deze coöperatie is
tevens energie leverancier onder de naam “ OM | nieuwe energie “. “Samen OM” heeft momenteel
ca 35 deelnemende Energie Coöperaties die naast het samenwerken ook kennis en ervaring
uitwisselen.

Samenwerking met lokale en regionale partijen
De Katwijkse Energie Coöperatie hecht veel waarde aan het samenwerken met lokale partijen. De
coöperatie werkt samen met de volgende partijen:
•

Katwijk Energie Neutraal

In Katwijk is een groep energieambassadeurs actief onder de naam Katwijk Energie Neutraal. Deze
groep werkt samen met de gemeente Katwijk om bewoners in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te
helpen stappen te zetten in het verminderen van het energieverbruik en het duurzaam opwekken
van het eigen energieverbruik. In 2019 is in samenwerking met de gemeente Katwijk het initiatief
genomen om een energie coöperatie op te richten. De energieambassadeurs van Katwijk Energie
Neutraal ondersteunen ook het werk van de Katwijkse Energie Coöperatie.
•

Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij stimuleert en ondersteunt
Katwijk Energie Neutraal en de oprichting van een eigen Katwijkse Energie Coöperatie.
Om de Katwijkse Energie Coöperatie van start te kunnen laten gaan heeft de gemeente Katwijk een
financiële bijdrage geleverd.
•

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland steunt lokale ondernemers die hun dak beschikbaar stellen voor energie
coöperaties. Daarnaast steunt zij de energie coöperaties zelf door een stuk financiële dekking van de
voorbereidingskosten van de projecten.
•

Stichting Bollenstreek Duurzaam

Stichting Bollenstreek Duurzaam heeft als doel kennis over de energietransitie binnen de regio te
versterken. Zij ondersteunt met deze kennis de regionale initiatieven.
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6 Veel gestelde vragen
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Krijg ik de opgewekte stroom zelf geleverd?
Nee, de stroom wordt geleverd aan het openbare net en verkocht aan een leverancier.
Zijn de zonnepanelen nu mijn eigendom?
Nee, de coöperatie is eigenaar van de zonnestroominstallatie in het project. Alle leden
samen zijn eigenaar van de coöperatie.
Moet ik switchen van energieleverancier?
Nee dat hoeft niet. Als u echter stroom afneemt van de energiemaatschappij waarmee de
Katwijkse Energie Coöperatie een overeenkomst heeft, ontvangst de Coöperatie daarvoor
een vergoeding.
In ruil daarvoor bent u gratis lid van de Coöperatie. Naar verwachting wordt de
overeenkomst gesloten met Om | Nieuwe Energie.
Kan ik mijn certificaten ook verkopen?
Ja, dat kan, maar onder beperkingen. U kunt de certificaten verkopen aan andere leden van
de coöperatie. De coöperatie zelf zal certificaten niet inkopen. Onder punt 5.5.3 hierboven
staat beschreven op welke manier u certificaten kunt overdragen en aan wie.
Wat als ik ga verhuizen?
Gaat u verhuizen, dan hoeft u niets te doen, u kunt blijven beleggen in Buurtstroom Katwijk 1
Heeft mijn deelname in het project effect op mijn energielabel?
Helaas niet. Er is een lobby om dit voor elkaar te krijgen, maar vooralsnog is deelname in het
project niet in te zetten voor het energielabel.
Ik ben ondernemer, kan ik als ondernemer ook meedoen?
Ja, dat kan mits u een kleinverbruik aansluiting heeft en binnen het postcoderoosgebied
gevestigd bent. Of dat voor u voordelig is, zult u met uw boekhouder of accountant moeten
afstemmen.
Ik ben huurder, kan ik dan meedoen?
Ja, dat kan. Er is geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders.
Is er een minimaal / maximaal aantal certificaten dat ik mag kopen?
Het minimale aantal is 2 certificaten. Het maximum is 14 certificaten. Eventueel méér dan
het maximum wordt apart aangevraagd en beoordeeld op haalbaarheid.

We hebben ons best gedaan om de informatie in deze brochure zo helder mogelijk weer te geven.
Mocht je nog vragen hebben, neem vooral contact met ons op via info@katwijkec.nl of kijk op onze
website www.katwijkec.nl.
Wij hopen je binnenkort van harte als deelnemer in het collectieve energieproject ‘Buurtstroom
Katwijk 1’ te mogen verwelkomen! Op naar een zonnige toekomst voor Katwijk!
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