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Greenchoice en Zon op Nederland maken ‘postcoderoos’-projecten veel sneller rendabel

Info Rotterdam | Gepubliceerd op: 23 juni 2014

Samenvatting Greenchoice en Zon op Nederland maken als eerste de zogeheten
postcoderoosprojecten rendabel. Door de samenwerking komt de terugverdientijd
voor het gezamenlijk opwekken van zonne-energie namelijk voor het eerst onder
de 10 jaar. Met dit ‘coöperatief salderen’ wordt het nu voor veel particulieren
eindelijk financieel aantrekkelijk om mee te doen met een collectief
zonnestroomproject. Greenchoice is de eerste leverancier die structureel meewerkt
aan postcoderoosprojecten.

Details Greenchoice en Zon op Nederland maken ‘postcoderoos’-projecten rendabel

Coöperatie Zon op Nederland en Greenchoice sluiten vandaag een
mantelovereenkomst die zogeheten postcoderoosprojecten rendabel maken. Dit
betekent een doorbraak in het zelf opwekken van zonne-energie ‘op afstand’. Door
de overeenkomst komt de terugverdientijd voor energie-Initiatieven en coöperaties
die zich aansluiten bij Zon op Nederland namelijk voor het eerst onder de 10 jaar.
Door dit ‘coöperatief salderen’ wordt het nu voor veel particulieren financieel
aantrekkelijk om mee te doen met een collectief zonnestroomproject. Greenchoice
is de eerste leverancier die structureel meewerkt aan postcoderoosprojecten.

Greenchoice geeft met de overeenkomst concreet uitvoering aan de kortingsregeling op de
energiebelasting die in het Energieakkoord staat. Dat betekent dat de opbrengst van
energie die de deelnemers ‘op afstand’ opwekken met hun energierekening thuis word
verrekend, als ze klant zijn bij Greenchoice natuurlijk. Dit zogeheten coöperatief salderen
was tot nu niet mogelijk.

Eric de Lange, initiatiefnemer van Zon op Nederland: “Wij zijn erg enthousiast over deze
stap van Greenchoice. Dit is de eerste energieleverancier die op structurele wijze wil
meewerken aan het realiseren van postcoderoosprojecten. Tot op heden leverde het
Energieakkoord weinig perspectief voor lokale projecten. Maar door de samenwerking
met Greenchoice krijgen deelnemers nu een bruto vergoeding per opgewekte kWh van
tussen de 16,5 en 17,5 cent. We kunnen zo eindelijk projecten ontwikkelen met
aantrekkelijke terugverdientijden.”
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De overeenkomst compenseert een aantal van de tekortkomingen van het Energieakkoord.
Eric de Lange: “Met terugverdientijden van 20 jaar of meer bereik je de grote massa niet.
Dankzij deze afspraken is een project binnen 10 jaar rendabel. En dat zal grote groepen
huishoudens die hun stroom in de buurt willen opwekken aanspreken.”

Ook Greenchoice verwacht veel van de samenwerking. Jurjen Algra, marketing manager:
“Zon op Nederland heeft goede inhoudelijke kennis van lokale energieprojecten. We
verwachten samen binnen een jaar tien projecten tot stand te brengen, en hopen op een
veelvoud.”

Zon op Nederland is betrokken bij tientallen burgerinitiatieven door heel Nederland. De
initiatieven worden met kennis, ervaring, rekenmodellen en juridisch materiaal begeleid tot
en met de oplevering. Gerealiseerde projecten zijn lid van Zon op Nederland, zodat een
kennis- en ervaringspool ontstaat waar nieuwe initiatieven van profiteren. Er is nu dankzij
de overeenkomst met Greenchoice een exploitatiemodel voor postcoderoosprojecten
beschikbaar.

Beeld: v.l.n.r. Jurjen Algra (Greenchoice), Eric de Lange (Zon op NL), Dick van Zadelhoff
(Zon op NL) en Jeroen Vanson (Greenchoice).
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