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PROSPECTUS VOOR OPWEKCOLLECTIEF VANDERVEEN I 

Algemeen 

De energievoorziening in Nederland gaat over op duurzamere bronnen. Ook het beleid van de gemeente Assen 

is gericht op duurzaamheid en lokale opwekinstallaties. Steeds meer mensen leggen bijvoorbeeld zonnepanelen 

op hun eigen dak. Maar niet iedereen kan, wil of mag zonnepanelen op zijn eigen dak leggen. Bijvoorbeeld 

omdat u in een huurhuis of in een monumentale woning woont. 

Wij bieden u de mogelijkheid mee te doen met een van onze opwekcollectieven om samen met anderen energie 

op te wekken. 

Hoe werkt het? 

De energiecoöperatie zoekt voortdurend naar opweklocaties. We zijn begonnen met een opweklocatie op het 

dak van het warenhuis Vanderveen. Hier wordt een opwekinstallatie gerealiseerd van 210 zonnepanelen. Elk 

zonnepaneel staat gelijk aan een zonnestroom aandeel. U kunt bij ons zonnestroom aandelen kopen voor deze 

en toekomstige opweklocaties. Als u in het werkgebied van een opweklocatie woont komt u in aanmerking voor 

deelname aan dat project. Na ontvangst van uw aanmelding informeren wij u daarover. 

Inleg, opbrengst, terugverdientijd en rendement 

De inleg voor elk project bedraagt € 250 per zonnestroom aandeel. De opbrengst van elk aandeel bedraagt 

gemiddeld over 15 jaar berekend 236 kWh per jaar. U kunt standaard 8 aandelen afnemen. Als deelnemer 

ontvangt u direct voordeel via de teruggave van de energiebelasting over uw aandeel van de opgewekte 

elektriciteit. Dit wordt via uw energierekening door ons energiebedrijf verrekend. Het te verrekenen bedrag is 

momenteel 10,07 cent plus de daarover te berekenen 21% btw. Dit is bij elkaar 12,18 cent per opgewekte 

kilowattuur. 

Daarnaast heeft het opwekcollectief een maatschappelijk rendement. Dat is te vergelijken met dividend op een 

aandeel. Dit maatschappelijk dividend wordt echter niet uitgekeerd, maar wordt gereserveerd voor 

herinvestering in (sociaal) duurzame projecten. U als deelnemer beslist gezamenlijk met de andere 

aandeelhouders over de bestemming van deze gelden in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. 

Rekensom terugverdientijd en rendement: 

We gaan uit van 8 aandelen van € 250 = € 2.000. Dit staat gelijk aan 1.888 kWh gemiddeld per jaar over 15 

jaar berekend. Dat levert u gemiddeld € 230 euro per jaar op, oftewel € 19,16 per maand als korting op uw 

energierekening. Dit is gegarandeerd gedurende de looptijd van het aandeel. U heeft uw inleg na 8 jaar 

terugverdiend. Het financiële rendement van uw aandeel over de totale looptijd bedraagt tussen de 6 en 8%. 

Dit is inclusief het maatschappelijk rendement. 

Aanmelding en toewijzingsprocedure 

Aanmelden is mogelijk in onze Energiewinkel duurzaam Wonen. U kunt u ook aanmelden via onze website 

www.ecduurzaamassen.nl. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@ecduurzaamassen.nl. Onder vermelding 

van uw naam en adresgegevens geeft u het aantal aandelen op. 

Wij sturen u daarna de voor u gedeeltelijk ingevulde ledenovereenkomst en een betalingsverzoek. Na verdere 

invulling en ondertekening van de ledenovereenkomst en betaling van de inleg is uw deelname definitief. 
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Als het aantal beschikbare aandelen voor de locatie waarop u inschrijft wordt overschreden, komt uw 

aanmelding op een reserveringslijst. U krijgt daarover een bericht van ons. Wij sturen u ook een bericht als we 

nieuw project opstarten, bij uitval van een deelnemer of bij het vrijkomen van aandelen. 

Beëindiging van deelname 

Mocht u tijdens de looptijd verhuizen binnen het werkgebied van de opweklocatie kunt u gewoon blijven 

deelnemen. Verhuist u buiten het werkgebied, dan is statutair vastgelegd dat de deelnemer zijn aandelen kan 

overdragen aan iemand die wel in het werkgebied woont, bijvoorbeeld degene die in uw woning gaat wonen. 

Als wij meerdere locaties hebben ontwikkeld is het ook mogelijk uw aandelen te verhuizen naar een ander 

opwekcollectief, als uw nieuwe woonplek in het werkgebied van een andere locatie staat. 

Mocht het u niet lukken zelf uw aandelen over te dragen, dan neemt de coöperatie de aandelen over. Wij doen 

dat tegen de dan geldende nominale waarde. De nominale waarde daalt jaarlijks met 1/15e deel + 1/12e deel 

voor elke verstreken maand in het jaar van overname. De coöperatie kijkt of er kandidaten op onze 

reserveringslijst staan die de aandelen willen overnemen. Terugkopen van aandelen kan alleen als de financiële 

positie van de coöperatie dat toelaat. 

Belastingen 

Als u deelneemt als particulier, dient u de waarde van uw aandelen aan te geven in Box 3, belastbaar inkomen 

uit sparen en beleggen. 

Wij hanteren een gemiddelde van 8 zonnestroom aandelen per aandeelhouder. Het is onder voorwaarden 

mogelijk meer dan 8 aandelen af te nemen. Als u meer dan 5% van het aantal beschikbare aandelen wilt 

afnemen valt uw deelname voor de Belastingdienst in Box 2, aanmerkelijk belang. 

Indien u als ondernemer deelneemt, dient u de gegenereerde inkomsten uit de uitkering van het aandeel aan te 

geven als inkomen in Box 1. 

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met de Belastingdienst of uw belastingadviseur. 

Opbrengst van de zonnecentrale 

De opbrengst van de opgewekte energie van het opwekcollectief wordt door de coöperatie verkocht aan onze 

energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. NLD is net als wij ook een coöperatie zonder winstoogmerk. Als 

aandeelhouder bent u klant van ons. De levering van energie (gas en stroom) wordt namens ons door NLD 

verzorgd. Het aan u toegerekende aandeel van de opgewekte stroom wordt administratief aan u geleverd tegen 

de voor u geldende en contractueel vastgelegde stroomtarieven van Noordelijk Lokaal Duurzaam. 

Overstappen naar onze energieleverancier NLD 

Deelnemers worden lid en klant van de energiecoöperatie. Als u al lid en klant bent kunt u direct deelnemen. 

Als onderdeel van de aanmelding als deelnemer meldt u zich ook aan als klant voor de afname van energie bij 

ons energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dat kunt u doen via onze website of bij ons in de winkel. 

U wilt overstappen, maar u krijgt een boete van uw huidige energieleverancier? Wij bieden onder voorwaarden 

aan uw boete geheel of gedeeltelijk over te nemen. Vraag ons naar de mogelijkheden en de voorwaarden. 

Voorwaarden en risico’s 

Het kopen van een aandeel is te zien als een financiële participatie, waarbij het eigendom van de 

opwekinstallatie bij de coöperatie blijft. U verkrijgt uitsluitend een aandeel in de opwekinstallatie en geen 

eigendomsrecht. 

LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Er is geen vergunningsplicht voor deze activiteit. 

De coöperatie, en daarmee het opwekcollectief is opgezet met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat houdt in dat 

de leden niet hoofdelijk aansprakelijk gehouden kunnen worden als de coöperatie in financiële moeilijkheden 

zou komen. In geval van een onverhoopt faillissement van de coöperatie vormt de installatie tegen de dan vast 

te stellen marktwaarde het onderpand voor de waarde van de inleg van deelnemers. 

De berekeningen voor de terugverdientijd en het rendement zijn gebaseerd op de huidige tarieven voor stroom 

en de energiebelasting. Wijzigingen hierin hebben invloed op de terugverdientijd en het rendement. Ook het 

aantal zonuren is een risicofactor. Deze risico’s vallen buiten de aansprakelijkheid van de coöperatie. 


