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MANAGEMENTSAMENVATTING
Inleiding
In co-creatie met experts en frontrunners op het gebied van duurzame energie is gekeken naar
de haalbaarheid van de ‘postcoderegeling’ in het energieakkoord. Dit is gedaan met gezamenlijke financiering van Aedes, ASN Bank, Atrivé, provincies Gelderland en Friesland, gemeente
Leeuwarden en Woningcorporaties Wonion, De Woonschakel en WoonFriesland. Zij hebben gezamenlijk met energiecoöperaties, brancheorganisaties, gemeenten, energieleveranciers,
marktpartijen en juridisch adviseurs vijf business cases uitgewerkt.
Groeipotentie
Voor het behalen van de ambitie van 500MWp in 2020 onder de postcoderoos is een gezonde financiële stimulans nodig. De investering in een gemiddelde business case met deze groeipotentie moet binnen 10 jaar terugverdiend zijn en een zeker rendement van minimaal 4% hebben.
Uitkomsten
Er zijn vijf casussen uitgewerkt die maatgevend zijn voor de uitwerking van de postcoderoos, te
weten: Zon op VvE, Zon op corporatieflat, Zon op maatschappelijk vastgoed, Zon op commercieel vastgoed en Zon op land. Voor deze casussen is gekeken naar de administratieve/organisatorische voorwaarden. Op basis van praktijkkosten en uitgangswaarden,
aangedragen door alle betrokkenen, is gekeken naar de financiële haalbaarheid, beperkingen en
kansen. De uitkomsten vatten zich als volgt samen:

1. De regeling heeft een drietal fundamentele barrières waardoor een schaalbare gemiddelde business case, niet financieel haalbaar is:
o de termijn van 10 jaar is niet haalbaar. Het geeft geen goede investeringszekerheid
o de grote afhankelijkheid van medewerking van energieleveranciers
o de hoogte van de totale vergoeding resulteert niet in een gezonde business case.

De casuïstiek toont aan dat een gemiddelde business case zich niet terugverdient in de project
levensduur. Op basis van deze uitkomsten is duidelijk dat de regeling niet zal leiden tot de gewenste opschaling en het behalen van het ambitiedoel. De bovengenoemde fundamentele barrières dienen hiervoor te worden opgelost
2. De regeling heeft nog een aantal praktische beperkingen die de uitvoer van specifieke
individuele projecten remt:
o onduidelijkheid over de btw en of de investering in box 3 valt
o de onnodige kosten van de verplichte 2e netaansluiting1.
o aantrekken van vreemd vermogen voor de grotere projecten is binnen de huidige zekerheid van 10 jaar korting niet mogelijk
o de marginale business case biedt geen ruimte om huurders met hulp van de
woningcorporaties te laten participeren.
o er is zeer weinig tot geen ruimte in de business case voor een vergoeding (huur)
aan een eigenaar van commercieel vastgoed of een stuk land

1

Minister Kamp zegt op 2 juli 2014 aanpassing toe. Afhankelijk van de uitwerking hiervan, of de stroom
mag worden verrekend op de bestaande meter, lost dit een tweetal fundamentele barrières op en brengt
de haalbaarheid dichterbij. De toezegging geldt dan echter alleen voor de grootgebruikersaansluitingen.
Kleinverbruikers krijgen geen verbetering.
Noot: Als de stroom niet mag worden verrekend op de bestaande meter, helpt dit slechts individuele
projecten maar draagt het niet bij aan de fundamentele verbetering.
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o

de complexiteit en de voorwaarde van maximale kostenbeperkingen eist een
professionele organisatie. Dit sluit niet goed aan bij de werkwijze van een gemiddelde coöperatie
in veel bestaande coöperaties participeren momenteel ondernemers en overheden. Dit kan onder deze regeling tot maximaal 5% aan ondernemers2.
transparantie over risico’s zoals het effect van tegenvallers op de business case
is gewenst
de ‘postcoderoos’ als middel voor ‘lokale projectgrenzen’ is niet gekoppeld aan
de werkelijke fysieke situatie. Dit is met zicht op de toekomst niet een logische
oplossing om lokaal verbruik van de stroom lokaal te houden en te stimuleren

Deze praktische beperkingen zijn met name van invloed op de haalbaarheid van een aantal individuele projecten. Deze projecten komen mogelijk met minimale kosten en “plus”-afspraken
van de grond maar zijn beperkt voor grote uitrol. De haalbaarheid van deze individuele projecten is namelijk sterk afhankelijk van vrijwillige inzet, en good will van gemeenten, provincie
en leveranciers.
Vergelijk met de bestaande regelingen
De vergelijking met bestaande regelingen toont aan dat de postcoderoos in geen van de verschillende casussen een serieus alternatief biedt.
Alle casussen met grootgebruikersaansluitingen hebben al een alternatief, zei kunnen een sluitende business case maken met de SDE+ mits er voldoende budget in fase 5 en 6 overblijft. De
casus VvE kan gebruik maken van saldering door 1 op 1 aan te sluiten per woning. Dit biedt de
VvE een betere business case dan de postcoderoos.
De casus zon op corporatieflat heeft geen haalbare bestaande regeling maar krijgt geen haalbaar alternatief met de huidige postcoderoos. In de praktijk is deze casus vergelijkbaar met zon
op school, zon op kantoorgebouw, zon op sportvereniging et cetera. Juist deze casussen hebben
bij uitstek binding met lokale omwonenden en hebben allen broodnodig een alternatief nodig.
De casussen waren bij uitstek kandidaten voor een goede postcoderoosregeling.
Aanbevelingen
De regeling dient te worden herzien op de fundamentele barrières, de kernpunten zijn:

Verleng de zekerheid van korting naar 15 jaar.

Laat voor grootgebruikers de 2e aansluitverplichting vervallen en laat invoeding en besparing op de bestaande meter toe. Deze twee aanpassingen maakt de regeling voor
grootverbruikersaansluitingen vergelijkbaar met de SDE+.
Voor kleinverbruikers, die ook salderen, kan invoeding op de bestaande meter in individuele gevallen leiden tot over stimulering. Er dient voor deze casussen een ander alternatief te komen:

Onderzoek de mogelijkheid voor een SDE+ kleinschalig. voor kleinschalige projecten
(>15kWp, <3x80A).

Overweeg daarnaast een eerdere opening voor een SDE+ coöperatief of een eigen
SDE+ pot.
Verruim en geeft duidelijkheid over de genoemde praktische beperkingen .

2

Minister Kamp zegt op 2 juli 2014 verruiming toe: De regeling zal voor kleine ondernemers ook gelden
en “Een ondernemer mag niet meer dan 20% in het kapitaal van een project meenemen.” De uitspraak
vraagt momenteel nog exegese. Wie zijn kleine ondernemers? Geldt dit voor elke kleine lokale ondernemer die participeert en kunnen dus meerdere ondernemers samen meer dan 20% kapitaal meenemen? De coöperaties geven aan dat alleen als dit voor meerdere ondernemers toegestaan is dat, dit een
wenselijke ruimte biedt. Van groot belang daarin is dat de dakeigenaar of grondeigenaar mee kan participeren. Hierin moeten ook woningcorporaties toegelaten worden, deze zijn nu expliciet uitgesloten (artikel 19a, lid 5 punt c)
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Menukaart stakeholders
Één van de doelen van de co-creatie is om condities uit te werken hoe partijen met hulp van elkaar de business cases effectiever maken. Lokale overheden, marktpartijen en leveranciers weten welke ondersteuning waardevol kan zijn. Die uitwerking hiervan is samengevat in een
stakeholdersmenukaart.
Transparant business model
Het laatste doel van de co-creatie is uitwerking van een transparant business model dat het effect van bepaalde risico’s aangeeft. Dit model is op basis van een eerder ontwikkeld model voor
Energie-U en Morgen Groene Energie samen met Soft Energy doorontwikkeld. Het resultaat
hiervan is het ontwikkelde business model “basismodel postcoderoos”
.
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1

INTRODUCTIE

Per januari 2014 is de ‘postcoderegeling (verlaagd tarief bij coöperatieve opwekking) van kracht.
De regeling is bedoeld voor ondersteuning van collectieven die hernieuwbare energieprojecten in
eigen leefomgeving van de grond willen krijgen. Vanaf september 2013 hebben belanghebbende
partijen kritisch gekeken naar de haalbaarheid. Vanaf 18 maart 2014 werkten Aedes,
NetbeheerNederland, ASN Bank, provincie Gelderland, provincie Friesland, gemeente Leeuwarden
en Woningcorporaties Wonion, De Woonschakel en WoonFriesland met vertegenwoordigers van
energiecoöperaties in partnerschap en co-creatie aan een haalbare business cases voor de
postcoderoos.
Atrivé is gevraagd om een crowd sourcing en co-creatieproces te faciliteren om de essentiële
informatie zoveel mogelijk uit de praktijk te kunnen betrekken. Wij kregen hierin meewerking en
kennis via een grote actieve bijdrage van de volgende partijen:

Energiecoöperaties: Morgen Groene Energie, Energie-U, Zon op Nederland, TexelEnergie,
Grunnegerpower, EnergiekLeiden, VEC Noord-Brabant, Gelderse Milieu Federatie,
ValleiEnergie, Wageningen op Zon.

Organisaties: LTO-Noord, de Woonbond, RVO.nl, ODE.

Gemeenten: Eindhoven, Rheden, Wijchen, Gennep, Lingewaard, Renkum, Overbetuwe.

Energieleveranciers: Greenchoice, Nuon, Eneco, DE Unie, NLD Energie.

Commerciële ontzorgers en financier: Rooftopenergy, Stap in de zon, Greenspread,
Zonnepanelendelen, Energiepark.nu, Triodos Bank

Juristen: Eversheds Faassen, Loyens en Loeff.
1.1

Casussen en Doelen

De bovengenoemde coöperaties vertegenwoordigen de sector waarvoor de regeling bedoeld is.
Samen met organisaties en marktpartijen hebben zij zich bereid getoond om eigen tijd en middelen
hiervoor in te zetten en kennis met elkaar te delen. De samenwerking en het enthousiasme van al
deze partijen aan één tafel, maakt duidelijk dat het animo om gezamenlijk zonnecentrales te
realiseren groot is. We werkten met open mind en toekomstgericht in co-creatie aan de business
case van 5 casussen met 5 verschillende systeemgroottes en verschillende stakeholders:
1
2
3
4
5

Zon
Zon
Zon
Zon
Zon

op
op
op
op
op

VvE (10 kWp - kleinverbruik)
corporatieflat (30 kWp - kleinverbruik)3
maatschappelijk vastgoed (100 kWp - grootverbruik)
commercieel vastgoed (200 kWp - grootverbruik)
Land (1500 kWp - grootverbruik)

De doelen waren om:
1. De (on)haalbaarheid te beschrijven en de barrières en mogelijkheden in kaart te brengen casuïstiek (Hoofdstuk 2, 3 en 4).
2. De business case te berekenen op basis van praktijk gegevens (Hoofdstuk 3).
3. Concrete verbeteringen uit te werken. Dit zijn ‘plus’-opties en een menukaart aan ondersteunende mogelijkheden (Hoofdstuk 3.3 en 6.2).

4. De risico’s financieel transparant te maken – het business model (Hoofdstuk 7, Basismodel
postcoderoos).
3

De business case voor deze casus is hetzelfde voor gebouwen met relatief klein oppervlak en kleinverbruikers aansluiting: bijvoorbeeld: school, sportvereniging, kleinere kantoren et cetera.
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1.2

Startpunt

De groep omvat veel experts die al maanden aan de postcoderoos werken. De postcoderoos heeft
sinds de lancering van het energieakkoord al vele vragen en discussies uit de coöperatieve energiesector opgeleverd. In oktober 2013 is op basis van consultatie met (ervaren) energiecoöperaties
een kritische analyse uitgevoerd waarmee een groot aantal potentiële knelpunten aan het licht is
gekomen4,5. Een aantal vragen is inmiddels beantwoord6, nieuwe vragen zijn er weer bijgekomen.
Voor het SER Energieakkoord zijn ter onderbouwing van de verlaagde tariefregeling ook diverse
berekeningen uitgevoerd door ECN7. Een aantal voorlopers met projecten wacht nog op antwoorden van de belastingdienst op specifieke vragen gerelateerd aan de uitvoering van het desbetreffende project8. Deze open einden zijn tijdens de co-creatie geparkeerd en we zijn van start gegaan
op basis van de zekerheden die medio mei 2014 gegeven waren.
De uitgangspunten hiervoor zijn9:

Staatsblad 565: Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Belastingplan 2014). Relevant: ARTIKEL XXIII, 47, 59a, 59b en 59c.

Staatscourant, nr. 36216, 30 december 2013. Relevant: ARTIKEL XVI, 19a en 19b.

Staatsblad 569: Besluit van 18 december 2013 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op
het gebied van belastingen en toeslagen. Relevant: ARTIKEL XIII, artikel 21b.

Staatscourant, nr. 8082, 21 maart 2014. Relevant: Relevant: Paragraaf 5.3 en 5.4 .
De beschikbare informatie is verder vertaald via de HIER opgewekt website: dossier verlaagd tarief. Het dossier beschrijft uitgebreid de randvoorwaarden en kenmerken in 7 Q&A’s. Daarnaast
worden blogs bijgehouden door voorlopers en is er verslaglegging van de landelijke kennissessies.
1.3

Algemeen beeld van de regeling

Het SER Energieakkoord beoogt dat de uitwerking van de regeling zo eenvoudig en efficiënt mogelijk wordt. Citaat Energieakkoord: “Partijen zijn het met elkaar eens dat moet worden gestreefd
naar een zo eenvoudig en efficiënt mogelijke uitvoering van deze regeling. Energieleveranciers zullen in overleg met het Rijk afspraken maken over een zo simpel mogelijke uitvoering.”
Wij concluderen dat de praktische uitwerking van de regeling tussen insiders onderling al zeer lastig valt uit te leggen. “Laat staan dat we dit verhaal goed aan de burgers kunnen verkopen om in
te participeren.” Daarnaast zien we kostenposten die deze regeling met zich meebrengt of zelfs
verplicht; bijvoorbeeld de 2e netaansluiting en de noodzakelijke administratie voor de korting. Dit
zijn kosten die ten koste gaan van de efficiëntie van de business case. We concluderen daarom ook
dat het streven van een eenvoudige en efficiënte regeling nog geen goede invulling heeft gekregen.
De complexiteit in het algemeen baart ons zorgen. Er zijn vele stakeholders en betrokkenen nodig
en er ontstaan meerdere geldstromen. Hoe meer schakels, hoe meer risico’s. Deze risico’s zijn onlosmakelijk verbonden aan de regeling in de huidige vorm. De risico’s worden doorgeschoven naar
lokale overheden of komen bij burgers terecht.
4

5

6
7

8
9

(Concept) reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking uit de coöperatieve energiesector. Versie 3. 18 oktober 2013. Anne Marieke Schwencke met input uit de coöperatieve sector.
Achtergrondnotitie. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie. Vanuit perspectief Energiecoöperaties:
Zon en wind op Land. 18 mei 2014. Anne Marieke Schwencke.
7 pagers regeling verlaagd tarief. http://www.hieropgewekt.nl/dossiers/750/verlaagd-tarief.
Zie ECN: Toelichting inschatting kortetermijneffecten Energieakkoord op hernieuwbare energie (september
2013); http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/E13044.pdf.
O.a. Morgen Groene Energie, DE Ramplaan, Zon op Nederland.
Wet belastingen op milieugrondslag, geldend op 30-01-2014:
Http://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/geldigheidsdatum_30-01-2014.
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2

Haalbaarheid en groeiverwachting

Het Energieakkoord beschrijft het streven om minimaal 1 miljoen huishoudens en/of MKB bedrijven in 2020 voor een substantieel deel via duurzame decentrale energie (DDE) in hun eigen elektriciteitsvraag te voorzien en andere vormen van duurzame opwekking voor eigen gebruik toe te
passen. Maatregelen om dit te bereiken zijn:

het oplossen van organisatorische knelpunten (o.a. ondersteuningsstructuur)


adequate wet- en regelgeving (STROOM wetgevingsagenda)



fiscale maatregelen (verlaagd tarief).

Zowel de bestaande salderingsregeling als de postcoderoos zijn fiscale regelingen voor decentrale
zonne-energieopwekking voor eigen gebruik, voor zowel de eigen woning als via een gebouw in de
nabijheid (postcoderoosgrens). Een ambitie van een duurzame energievoorziening voor 1 miljoen
huishoudens vertaalt zich in een zon-PV vermogen van 4 GWp10.
Het Energieakkoord beschrijft geen specifieke ambitie voor de opwek met de postcoderoos. Voor de
kostenbegroting is niettemin een inschatting gemaakt. ECN verwacht indicatief een additionele
groei van 25.000 huishoudens per jaar die op deze manier gemiddeld 3,3 kWp aan zon-PV realiseren. Cumulatief tot en met 2020 leidt dit tot 500 MW additioneel vermogen voor zon-PV11. Een
jaarlijkse groei van 25.000 huishouden (80MWp) per jaar is een serieuze verwachting. Om dit aantal aan participanten te bereiken is een goede financiële incentive nodig.
Wat zijn de randvoorwaarden en criteria voor een haalbare case met deze groeipotentie?
Elke business case met een terugverdientijd binnen de levensduur van het project kan zichzelf
haalbaar noemen. Zonder financiële afwegingen kunnen particulieren namelijk investeren in duurzame energie. Echter is de vraag hoeveel particulieren dit zonder een financiële stimulans zullen
doen. Hoe groter de financiële trigger, hoe groter het aantal participanten dat zal instappen. De
gemiddelde particulier maakt namelijk een overwogen keuze voor een investering op basis van terugverdientijd (tvt) en rendement op de investering. Dit rendement is uit te drukken in IRR over de
project levensduur.
De groeiverwachting (procentuele groei) afhankelijk van de financiële stimulans, is grof in te schatten op basis van de groeistatistieken uit het verleden in Nederland en andere (niet) Europese landen12 13. Tabel 1 geeft een overzicht van de overwegingen van particulieren en het effect op de
groei afhankelijk van (niet)-financiële stimulans (IRR). In het algemeen worden particulieren voor
een investering in zonnepanelen gestimuleerd door:

Een relatief korte en overzienbare terugverdientijd; dit is de tijd dat men denkt in de woning te wonen, gemiddeld 5 tot 8 jaar. Bij deze tvt investeert men op grote schaal (zie huidige markt).

Het rendement op de investering over de levensduur (IRR). Bij investering met een tvt langer dan 10 jaar zullen particulieren meer naar het rendement en de zekerheid van de investering kijken. Zij zetten dit rendement en risico af tegen het rendement op een lang
lopende kapitaalrekening. 4% rendement is hierbij een gangbaar uitgangsrendement dat

10

11

12
13

Gemiddeld elektraverbruik huishouden: 3500kWh/jaar. De gemiddelde opbrengst van 870kWh/kWp. Resulteert in 4GW voor 1 miljoen huishoudens.
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/E13044.pdf. Tevens verwacht ECN indicatief jaarlijks 3
MW vermogen aan wind op land en cumulatief 20MW.
National Survey Reports, Annual reports: PVPS @ http://iea-pvps.org/index.php?id=93.
Global market outlook reports EPIA @ http://www.epia.org/news/publications/.
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particulieren voor een investering van zon-PV wil behalen. Bij professionele investeerders
ligt dit hoger, vanaf circa 7%.
Niet-financiële argumenten voor het verduurzamen van de eigen leefomgeving. Er is
slechts een kleine groep particulieren die op basis van niet financiële argumenten zal investeren.

Met de ambitie om in 2020 500MW zon-PV op basis van de postcoderoos te investeren is een business case nodig met een rendement hoger dan 4% over de projectduur. Dit moet gelden voor de
gemiddelde business case, niet alleen voor de “goedkope” situaties. In Tabel 1 is dit aangegeven in
het rood. Dit kan in een business model met een continue geldstroom over de levensduur vertaald
worden naar een tvt tussen 10-12 jaar. We moeten hier wel oppassen om rendement over de projectduur en tvt niet gelijk te stellen. Als een systeem in 10 jaar is terugverdiend maar na jaar tien
vallen de opbrengsten grotendeels weg, dan zal het totale rendement over de levensduur veel lager kunnen uitvallen dan 4%. De coöperatie moet oppassen dat particulieren tegen die tijd niet uit
de coöperatie stappen. Een duurzaam rendement over de hele projectduur is nodig, anders is er
een kans dat het systeem wordt afgesloten.
Een vergelijkbaar rendement geldt voor veel windcoöperaties. Deze bieden rendement aan dat 2%
hoger is dan de rente die op een langjarige deposito bij een bank te verkrijgen is (5-6%)14.
De antwoorden van de partners en kennispartners op de vraag: “wat definieert u als een haalbare
business case voor de postcoderoos” gaf een eenduidig beeld:
De gemiddelde business case met groeipotentie moet binnen 10 jaar terugverdiend zijn
en een zeker rendement van minimaal 4% hebben.

14

Deltawind, Windcentrale
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Tabel 1: Potentiële groei in % en MWp, afhankelijk van (niet)-financiële stimulering (tvt-IRR)
Terugverdientijd
&
IRR van een gemid- Type en ratio van de investeerder
deld systeem
> 20 jaar
IRR << 0-1%
15-20 jaar
IRR <2%
12-15 jaar
IRR <4%

10-12 jaar
IRR >4%

8-10 jaar
6-12%

5-8 jaar
IRR >>10%

<5 jaar
IRR >> 20%

PV-groei Nederland

De echte voorlopers met groene ambities. Ze maken geen financiële
keuze. De investering is geen economische rationaliteit: Ze leggen Periode voor 2008
ruim geld toe op investering.
Slechts een iets grotere groep voorlopers met groene ambities. Ze
maken geen financiële keuze. De investering is geen economische Periode voor 2008
rationaliteit: Ze leggen een beetje toe op de investering.
De particulieren die groene ambities hebben, die het geld “makkelijk” kunnen missen, maar wel hun geld rationeel uitgeven en een
lange investeringstermijn acceptabel vinden: Verdient geen extra
geld op de investering.

Inschatting % groei Inschatting MWp
op basis uit het verle- groei in Nederden
land
<3%/j

<<0,5 MWp/j

<5%/j

<1MWp/j

5-20%/j

5-10 MWp/j

De particulieren die groene ambities hebben, die het geld “makkelijk” kunnen missen, maar wel hun geld rationeel uitgeven. Ze ne- 10-12j. = Huidige stand van
20-50%/j
men de kapitaalkosten/spaarkosten bewust mee in de investering: de markt voor SDE+
Willen een klein voordeel behalen op de lange termijn
Particulieren sluiten aan vanuit financieel perspectief. Ze nemen kapitaalkosten/spaarkosten bewust mee. Willen een voordeel behalen op middellange termijn
Er ontstaat ook ruimte voor particulieren met groene ambities zonder eigen geld. Instappen via een kortlopende lening of via een bijdrage van woningcorporatie/ontzorger is mogelijk. Er is ruimte
voor de externe financier tegen marktrentes.
Particulieren sluiten aan vanuit financieel perspectief. Ze nemen kapitaalkosten/spaarkosten bewust mee. Willen een voordeel behalen op een overzienbare “woon” termijn
Er ontstaat ook ruimte voor particulieren zonder eigen geld. Instappen via een kortlopende lening of via een bijdrage van woningcorporatie/ontzorger is mogelijk. De externe financiers gaan proactief
particulieren stimuleren. Er is een goede ruimte voor de externe
financier tegen marktrentes.

10-100MWp/j

8j. = Huidige stand van de
markt
voor
particulieren,
sinds 2012. Procentuele groei 50-100%/j
is ook vergelijkbaar met MEP
uit 2003.

100-500MWp/j

<8j. = Huidige stand van de
markt voor particulieren sinds
2013 voor de goedkopere in- >> 100%/j
stallaties en woningen met
goede ligging en Fuchs arrest.

>500MWp/j

De markt gaat op den
Marktomslag iedereen die technisch kan stapt in op het moment er Vergelijkbaar met de vollediduur naar verzadiging.
geld beschikbaar is of organiseert extern geld. Willen op korte ge marktomslag van de HRDe % groei neemt
termijn een voordeel behalen (zie omslag in HRE ketels).
ketel.
daarmee af.
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3

Casuïstiek

De berekende casuïstiek is samen door de partners en kennisleveranciers gecreëerd. De basis zijn
de kosten en aannames die coöperaties in de praktijk maken. Deze kosten en aannames zijn door
alle partijen verzameld, aangeleverd en besproken en leiden tot de onderstaande casuïstiek en business cases uit de praktijk. De kosten zijn nog eens samengevat in BIJLAGE B – INVENTARISATIE
KOSTEN.
3.1

Uitgangswaardes en kosten in de praktijk

De co-creatie heeft 5 casussen uitgewerkt: Zon op VvE (10kWp), Zon op corporatieflat (30kWp),
Zon op maatschappelijk vastgoed (100kWp), Zon op commercieel vastgoed (250kWp) en Zon op
Land (1500MWp).
Reële uitgangswaardes uit de praktijk zijn gebruikt om de casussen door te rekenen. Dit zijn:

Systeemprijzen van installaties van commerciële aanbieders. Peildata (okt 2013-april
2014)15,16,17. De systeemprijzen zijn gebaseerd op basis van praktijksituaties van meer dan
1.000 systemen (10kWp- 100kWp). Gebouw type afhankelijk komen er in de praktijk vaak
meerwerkkosten bij. Dit zijn bijvoorbeeld aanleggen van extra lange bekabeling, hoogwerkers, valbeveiliging, wegwerken van kabels en ook monitoring. De spreiding van de prijzen
is gepresenteerd in Figuur 1. De prijzen van de losse onderdelen zijn: Panelen (0,55-0,65
€/Wp), Omvormers (0,10-0,20 €/Wp), Installatie (0,15-0,35 €/Wp), BOS en AC (0,15-0,20
€/Wp). Uitschieters naar boven zijn vanwege het extra meerwerk (0-0,40 €/Wp). Alle prijzen zijn exclusief btw.

Technische kosten voor onderhoud en reserveringen, projectontwikkeling, bouwtechnische/draagkrachtstudies zijn op basis van dezelfde praktijkervaringen en inkoopaanbiedingen uit 2014, aangevuld met de bandbreedtes onderhoudsprijzen die door de marktpartijen
en coöperaties in de praktijk gehanteerd worden.

Kostenposten voor de coöperatie; denk aan marketing en communicatie, verzekering, opstalrecht en administratie, zijn vastgesteld aan de hand van de gegevens die de coöperaties in de praktijk hanteren.

Netaansluitkosten en vastrechtkosten zijn ingebracht door de netbeheerders en afhankelijk
van de grootte van de aansluiting.

Uitgangspunt is dat er geen kosten voor vergunningen en leges worden gerekend. Daken
en grondlocaties zijn in dat geval om niet -kosteloos- gegund. Dit is in de praktijk bij gemeentelijke gebouwen en corporatie vastgoed mogelijk. De vraag is echter hoeveel commerciële partijen daarmee in zee gaan. Voor locaties op land blijkt uit de casuïstiek echter
dat vergunningentrajecten in de praktijk niet kosteloos gaan18. In ons rekenmodel gaan we
dus uit van een zeer positieve uitgangswaarde. Ook is de vraag of grond en daken ook op
langere termijn gratis beschikbaar gesteld zullen worden. Feitelijk wordt hier gebruikgemaakt van good will van dak- en grondeigenaren.

Dit totaal aan investeringskosten opgeteld leidt tot de totale €/Wp kosten. De bandbreedtes uit de praktijk zijn gegeven in Figuur 2. Relatief voor de 5 casussen van 10, 30, 100,
250, 1500 kWp nemen wij voor de doorrekening de mediaan (blauwe lijnen). De totale investeringskosten in jaar 1 liggen op: 1,48; 1,39; 1,23; 1,25; 1,20 €/Wp (exclusief btw).

De jaarlijkse kosten zijn gegeven in

15
16

17
18

Atrivé: prijzen uit 6 grootschalige inkoop acties voor 12 woningcorporaties (oktober 2013-april 2014).
Stichting monitoring Zonnestroom: http://www.zonnestroomnl.nl/onderzoeken/marktinventarisaties oktober
2013.
Input van de co-creatiedeelnemers: coöperaties en marktpartijen.
Texelenergie.

Blad 12





Figuur 3. Doorrekening van de casuïstiek is op basis van een relatief lage kostenbegroting,
die de coöperaties als uitgangswaarde nemen. De totale jaarlijkse kosten komen daarmee
uit op 2,3% van de totale investering.
Prijzen voor invoeding en levering aan de leden zijn op basis van marktprijzen en relatief
goede afspraken met de energiemaatschappijen. We gaan in deze basisberekening uit van
twee energieleveranciers: 1. De coöperatie ontvangt een prijs voor invoeding voor de zonnestroom van energieleverancier. Op basis van de aangeleverde gegevens ligt deze hoger
dan de marktprijs: 6ct/kWh. 2. Energieleverancier levert stroom aan de deelnemende particulier en rekent daarvoor de gewone energieprijs en verrekent de 7,5ct/kWh korting. Er
worden geen kosten in rekening gebracht voor administratie (in oktober 2013 waren leveranciers dit nog wel van plan). Totaal voordeel in dit geval is 15ct/kWh. Dit is te vergelijken
met de fase 6, SDE+ schijf voor zonnestroom (

4).



Figuur



Na jaar tien vervalt de energiebelasting19 en wordt de PPA (Power Purchase Agreement)
van de energieleverancier omgezet naar een PPA tegen geschatte marktprijs à 5,2ct/kWh
en tien jaar 1% geïndexeerd20. Een kortlopende PPA zal tussentijds ook worden herzien;
onduidelijk is hoe de markt tegen die tijd reageert. Momenteel nemen we als uitgangswaarde een PPA van 10 jaar.
Voor het segment Zon op VvE, salderen we eerst op de bestaande centrale aansluiting. Wij
gaan uit van een 10kWp systeem waarbij de VvE 20% van de opbrengsten kan salderen
tegen 23ct/kWh. 80% wordt netto ingevoed op het netwerk en verrekenen we volgens de
postcoderooskorting. Voor VvE’s is de extra netaansluitkosten namelijk niet verplicht.
Uitgangswaarde voor opbrengsten zijn 900kWh/kWp. Afschrijving van het systeem is 20
jaar. De coöperatie is btw-plichtig en betaalt bij winst vennootschapsbelasting.





Figuur 1: Verdeling van volledige geïnstalleerde systeemprijzen. De blauwe lijn representeert de mediaan van de verdeling21

19

20

21

In gesprekken met E-decentraal en EZ is altijd gerekend met een duur van de korting voor 15 jaar. In de
praktijk kijken coöperaties naar de zekerheden die zijn vastgelegd, hier wordt niet vanaf geweken. Dit is
een periode van 10 jaar. Er is geen coöperatie die overweegt om de business case met 15 jaar te rekenen.
De APX marktprijs ligt historische laag momenteel. 38 €/MWh is niet uitzonderlijk. 52 €/MWh is dus een positieve aanname http://www.apxgroup.com/.
De box geeft de 75% bovengrens en 25% ondergrens van de systemen weer. De lijnen de uitschieters naar
maximum en minimum. De blauwe lijn is de mediaan (50% van de systemen ligt onder en 50% ligt boven
deze grens) die we genomen hebben voor de berekening. Hoge kosten voor meerwerk (bijvoorbeeld hoogwerker, beveiligingsmaatregelen) leidt tot de uitschieters naar boven. De uitschieters naar beneden zijn in
combinatie met grootschalige inkoopacties.
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Figuur 2: Verdeling van de totale kosten in het eerste jaar (totale Capex). Inclusief de
bandbreedtes uit het veld voor meerkosten van notaris, netaansluiting, communicatie
e.d. De blauwe lijn is de waarde voor de gemiddelde berekening. De groene lijn is de
waarde voor de berekening met minimale kosten22

Figuur 3: Totale jaarlijkse kosten van de coöperatie (Opex) als percentage van de totale
Capex onderverdeeld in kostenposten en totaal kosten. De blauwe en groene lijn zijn genomen voor de berekening

22

De blauwe lijn representeert in dit geval niet de echte mediaan. Voor de totale Capex zijn de systeemprijzen
samengevoegd met bandbreedtes van meerkosten. De blauwe en groene lijn zijn beide representatieve
waardes uit het veld.
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Figuur 4: De bandbreedtes van de tarieven die worden afgerekend voor invoeding en in
rekening worden gebracht bij de particulier23

3.2

Resultaten casuïstiek op basis van gemiddelde waardes

In hoofdstuk 2 concluderen we dat de ambitie voor de postcoderoos haalbaar is bij een gemiddelde
casus met een terugverdientijd van 10 jaar en 4% rendement. Het resultaat voor alle casussen op
basis van gemiddelde is negatief en de investering wordt niet binnen een levensduur van 25 jaar
terugverdiend.
Tabel 2: Postcoderoos TVT en IRR voor de casussen op basis van gemiddelde prijzen

10kWp
Zon op VvE

250kWp
30kWp
100kWp
Zon op comZon op corpo- Zon op sociaal mercieel vast- 1500kWp
ratieflat
vastgoed
goed
Zon op Land

TVT (jaar)

>25

>25

>25

>25

>25

IRR in 25 jaar

-2,3%

-2,9%

-2,9%

-3,2%

-1,1%

We hebben realistische gemiddelde systeem- en onderhoudsprijzen genomen als uitgangswaarden.
De kWh-opbrengsten en -tarieven zijn realistisch en gaan al uit van redelijk voordelige afspraken
met de energieleverancier. De gegevens zijn op basis van de casuïstiek van de coöperaties. Er zijn
coöperaties die specifieke afspraken hebben kunnen maken met een tweetal leveranciers. Deze
duiden we aan als “plus”-afspraken en berekenen we in paragraaf 3.3.
Concluderend: Op basis van de casuïstiek met gemiddelde waardes is de business case
verre van haalbaar en niet terugverdiend binnen de projectlevensduur

23

De tarieven voor invoeding en facturering bij particulier zijn logischerwijs verbonden met elkaar. Het tarief
voor invoeding zal altijd lager zijn dan voor facturering. In het beste en meeste voordelige geval voor de
coöperatie zijn ze gelijk en 1 op 1 gekoppeld.
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3.3

Mogelijkheden en kansen

De coöperaties zoeken naar de kansen en mogelijkheden binnen de regeling om de business case
te verbeteren. Dit geldt ook voor een aantal coöperaties die aan de co-creatiesessies hebben bijgedragen. Daarnaast tonen ook de lokale overheden en corporaties in Nederland zich graag bereid
ook een steentje bij te dragen. Zo ook de marktpartijen en energieleveranciers, die hun marges op
elektra zoveel mogelijk knijpen en het voordeel zoeken in binding van nieuwe klanten.
De business case is daardoor rekbaar en een gering aantal projecten uit het veld lijken in specifieke
gevallen de business case marginaal haalbaar te krijgen. We concluderen daarbij echter dat door
het oprekken van deze ruimtes, de business case niet op te schalen is. Deze business cases gelden
alleen voor specifieke voordelige gevallen en instrumentele afspraken of een afhankelijkheid met
hulp van derden.
De casuïstiek toont de volgende mogelijkheden.
1) Minimale aanschafkosten en minimale begroting van jaarlijkse uitgaven.
2) Ondersteuning van derden door veelal instrumentele “plus”-afspraken24 (provincie, gemeente, energieleverancier).
1: Casuïstiek minimumkosten:
Onder de regeling zijn de opbrengsten de eerste 10 jaar relatief hoog vanwege de belastingkorting.
Daarna vallen ze op een laag niveau terug (1/3). De systeemprijs is daarom een zeer gevoelige parameter. Het is van belang om met lage systeemprijzen het systeem binnen 10 jaar terug te verdienen en voor de rest van de looptijd de risico’s en onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden.
Figuur 1 laat zien dat systeemprijzen op te rekken zijn. De boven en onderrand van de box in de
figuur geeft de 25%-75% grenzen aan van alle systemen. De minimumwaardes die onder de 25%
grens van de box zijn weergegeven zijn veelal te behalen onder de volgende situaties:






Systeemprijzen zijn in de praktijk gebouwspecifiek. Gebouwen waarop makkelijk te installeren is, kunnen goedkoper uitvallen; lees korte kabelroutes, makkelijk bereikbaar, geen
nood voor bouwtechnisch/draagkracht onderzoek. Voor een veldopstelling geldt dat netaansluitkosten lager uit kunnen vallen als er locaties worden gebruikt waar al een voorziening aanwezig is die niet meer in gebruik is of er sprake is van een gesloten
distributiesysteem.
Daarnaast zijn projectontwikkelingskosten (voorbereiding) en communicatiekosten voor de
kleinere systemen <100kWp), mogelijk buiten beschouwing te laten omdat deze werkzaamheden op basis van vrijwilligheid worden opgepakt, of omdat deze kosten met hulp
van een woningcorporatie of gemeente wordt overgenomen op eigen rekening. Dit werkt
kostenverlagend voor het specifieke project, echter de kosten zijn in het gehele plaatje niet
te negeren. Er wordt gebruikgemaakt van vrijwilligheid en good will van partijen.
Een bundeling van projecten en grootschalige inkoop. Hierdoor zijn betere inkoopafspraken
mogelijk.

Uitgangswaarde voor alle systemen rekenen we door met een totale minimale investering van
1,18; 1,11; 1,07; 1,11; 1,05 €/Wp. Jaarlijkse kosten van 1,8% brengen we in rekening (onderhoud
en dergelijke) (groene lijn). Het resultaat in de onderstaande tabel laat zien dat business cases met
terugverdientijden tussen de 11-21 jaar haalbaar zijn.
Uitgaande van minimumprijzen, zijn we ervan bewust dat we in de normaalverdeling ver onder het
1e kwartiel vallen (<25% van systemen). Dit betekent dat van de geschikte gebouwen hiervoor
slechts een zeer klein deel in aanmerking komt (zie ook Figuur 11).

24

Met instrumentele afspraken worden eenmalige kortingen, gratis diensten, subsidies en dergelike bedoeld.
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Het resultaat voor de 5 casussen vertaald naar terugverdientijden is:
Tabel 3: Postcoderoos TVT en IRR voor de casussen op basis van minimumprijzen

10kWp
Zon op VvE

250kWp
30kWp
100kWp
Zon op comZon op corpo- Zon op sociaal mercieel vast- 1500kWp
ratieflat
vastgoed
goed
Zon op Land

TVT (jaar)

11

17

17

21

16

IRR in 25 jaar

2,6%

2,2%

1,7%

0,8%

1,9%

Concluderend: Op basis van de casuïstiek met minimumkosten is de business case niet
terugverdiend binnen 10 jaar en is het rendement kleiner dan 2,5%. Het aantal projecten uitgaande van deze minimum kosten is beperkt.
2: Casuïstiek ondersteuning derden: ‘plus’-afspraken
Het bovenstaande resultaat biedt voor de voorlopers niet voldoende zekerheid om de business case
sluitend te krijgen. Het gevolg is dat deze voorlopers in de praktijk ‘plus’-afspraken maken met externe partijen of gebruikmaken van extra subsidies die bovenop de regeling geboden wordt. Vier
voorbeelden uit de praktijk:
1. Provincie Gelderland ondersteunt met een investeringssubsidie.
2. Gemeente Eindhoven doet deels een voorfinanciering van de opstartkosten en staat garant
bij tegenvallende resultaten als de business case niet sluitend is. In dit geval neemt de
gemeente het risico van de particuliere investeerders op zich.
3. Er is een aantal ‘plus’-afspraken met energieleveranciers gemaakt. Een aantal energieleveranciers ziet een voordeel in het binden van nieuwe klanten en heeft daar iets voor over.
De afspraken hebben als doel om de 15ct/kWh opbrengsten uit de “basis”-casuïstiek te
vergroten. De volgende afspraken worden gemaakt:
A. De koppeling van het invoertarief met het particuliere tarief. Hierdoor is de vergoeding voor verkoop van de stroom hoger: bijvoorbeeld een bedrag van
7,5ct/kWh of hoger25 of
B. De stroom van de coöperatie wordt tegen een marginale kosten van 0ct/kWh
verkocht aan de energieleverancier. Deze leveranciers verkoopt de stroom tegen eenzelfde 0ct/kWh aan de particulier. Dit levert een extra btw-voordeel op,
op de rekening van de particulier op de “gesaldeerde” stroom26,



25

26

27

Het totale voordeel in deze beide gevallen wordt dan A: 16,6 ct/kWh of B: 17,3 ct/kWh.
Noot: gedwongen lock-in: de energieleveranciers maken met deze afspraken kosten
en nemen voor de toekomst de risico’s voor extra kosten vanwege onbalans voor eigen
rekening. Dit doen zij omdat zij nieuwe klanten aan zich kunnen binden voor een langere termijn. De afspraken houden in dat alle particulieren van de coöperatie naar dezelfde energieleverancier moeten overstappen (gedwongen winkelnering). De afspraken
zijn daarom ook beperkt op te schalen. Slechts een beperkt aantal leveranciers doet dit
aanbod, en niet alle coöperaties willen de gedwongen lock-in afspraak27.

Zon Op Nederland heeft dergelijke afspraken met Greenchoice gemaakt. De doorrekening die we in dit rapport specifiek maken is niet één specifieke business case van Zon op NL. Elk project heeft andere kosten.
Qurrent biedt dit model aan bij Morgen Groene energie in Eindhoven. Zij wachten nog op goedkeuring van
deze casuïstiek door de belastingdienst. Model dat ook de windcentrale hanteert (zelf leveren op de kale
stroomprijs. De energiebelasting blijft behouden).
Greenchoice heeft zich recent verklaard om het invoedtarief bij alle particulieren door te rekenen, ongeacht
of men klant is. Zij verrekenen batchgewijs met concullega’s en laten de gedwongen lock-in los.
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Tabel 4: Postcoderoos TVT en IRR voor de casussen op basis van twee plusafspraken

10kWp
Zon op VvE

250kWp
30kWp
100kWp
Zon op comZon op corpo- Zon op sociaal mercieel vast- 1500kWp
ratieflat
vastgoed
goed
Zon op Land

TVT (jaar) A

9

13

12

15

11

IRR-25 jaar A

7,6%

3,2%

2,9%

2,0%

3,5%

TVT (jaar) B

9

11

10

12

10

IRR-25 jaar B

5,5%

3,8%

3,6%

2,7%

3,9%

Concluderend: Op basis van de casuïstiek met minimumkosten en ‘plus’-afspraken komt
de terugverdientijd in specifieke casussen uit rond de 10 jaar en ligt het rendement tussen 3,5%-4%. Deze zijn haalbaar. Het aantal projecten met een business case uitgaande
van deze minimumkosten en plusafspraken is echter beperkt en niet schaalbaar.

3.4

Financiële ruimte en risico’s in de business case

Het aantal initiatieven dat momenteel gereed is om projecten te realiseren, doet dat op basis van
minimale kosten, scherpe prijsafspraken en plusafspraken. Elk project en investering loopt risico’s,
hoe minder risico hoe meer investeerders instappen. De vraag is of particulieren goed de risico’s
kunnen inschatten van een business case in een postcoderoosproject? Deze paragraaf beschrijft de
grootste risico’s voor de business case. Hoofdstuk 7 en het business model zijn gemaakt om deze
financiële risico’s transparanter te maken.

28

29



De postcoderooskorting staat voor 10 jaar vast. Er is een klein aantal projecten dat met
‘plus’-afspraken de investering wel binnen de levensduur en de afschrijving van het systeem terugverdient. Echter valt dit krap binnen de tijd dat de regeling zekerheden biedt.
De coöperaties gaan uit van de situatie dat na jaar tien de korting volledig wegvalt en de
coöperatie een prijs voor invoeding tegen marktwaarde krijgt. Dit betekent dat de inkomstenstromen na jaar tien laag uitvallen en ze zijn dan in sommige gevallen nog maar
slechts 10% hoger dan de uitgaven. Met omvormer onderhoudsuitgaven in het verschiet
tussen jaar 10-15 geeft dit een grote onzekerheid in deze periode (zie voorbeeld



Figuur



De business cases heeft geen tot minimale ruimte om jaarlijkse tegenvallers op te vangen.
Tegenvallers zullen er altijd zijn28. Vanwege het minimale verschil tussen inkomsten en uitgaven tijdens de hele projectduur kan de terugverdientijd al snel jaren oplopen. Onduidelijk
is hoeveel risico collectieven bereid zijn te dragen. De coöperaties proberen daarom de risico’s met externe partners af te vangen29. De projecten in Haarlem en Eindhoven hebben
inmiddels voldoende participanten. Crowdfunding projecten op basis van SDE+ (Green
Spread, Zonnepanelendelen, Euroborgproject in Groningen) krijgen voldoende participanten, maar deze bieden een redelijk rendement en voldoende zekerheid (15 jaar zekerheid).

15).

Bijvoorbeeld Morgen Groene Energie heeft een tegenvaller in de communicatiekosten, die dubbel zo hoog
uitvallen dan begroot.
Morgen Groene Energie heeft de gemeente Eindhoven garant staan voor als het project niet positief van de
grond komt.
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De financiële risico’s die het vrijwillige bestuur van de coöperatie loopt, zijn vooraf niet te
verzekeren. Een nieuwe rechtspersoon krijgt pas een bestuursaansprakelijkheidsverzekering als ze een 1e jaarbalans kan laten zien. Zonder externe achtervang of garantiestelling
draagt het startende bestuur een onverzekerd risico.



Professionele financiers (banken, fondsen) geven aan dat de huidige zekerheden (kortingstermijn van 10 jaar) te beperkt zijn en de risico’s in de marginale business case te groot
zijn. Ze stellen daardoor geen vreemd vermogen beschikbaar zonder aanvullende garanties
buiten het project. Wordt van de particulieren in dit geval verwacht dat zij dit wel doen?

Conclusie: De risico’s van de postcoderoos zorgen ervoor dat de business case slecht
schaalbaar is. Daarnaast is de haalbaarheid van een individueel project sterk afhankelijk
van vrijwillige inzet, en good will van gemeenten woningcorporaties, leveranciers.

3.5

Beperkingen in de casuïstiek

Uit de casuïstiek blijkt dat met minimale kosten en positieve ‘plus’-afspraken de business case
marginaal uitkomt. We hebben voor deze specifieke projecten de volgende beperkingen in kaart
gebracht:

Aantrekken van vreemd vermogen voor grotere projecten is binnen de huidige randvoorwaarden (10 jaar zekerheid op de korting) niet mogelijk. Risico’s zijn niet gedekt in de business case en banken hebben hierdoor geen ruimte om tegen reële marktrentes zinvol bij
te dragen.

Huurders van woningcorporaties hebben geen eigen middelen om te investeren. Deze investering kan worden overgenomen door de woningcorporatie of een derde, maar hier
staat deels een vergoeding tegenover via bijvoorbeeld een servicekostenverhoging van de
huurder. De huurder heeft het voordeel van de korting op de energierekening. Huurders
stappen hier op in als er uit het verschil van de rekening en de verhoging maandelijks een
voordeel over blijft. In principe betaalt de huurder over langere termijn de investering af en
is de verhuurder de partij die een lening verschaft. De verhuurder hoeft hier geen winst op
te maken, echter moet hij wel zijn kapitaalkosten dekken. De marginale business case
biedt geen extra ruimte om via deze constructie huurders te laten participeren met een
klein voordeel.

Er is zeer weinig ruimte in de business case voor een vergoeding (huur) aan een eigenaar
van commercieel vastgoed of een stuk land.

De complexiteit van de regeling en projecten en de voorwaarde voor maximale kostenbeperkingen eist een professionele aanpak en organisatie. Het karakter van coöperaties
brengt met zich mee dat particulieren hier vrijwillig in bijdragen. De noodzaak voor professionaliteit sluit dan ook niet goed aan bij de werkwijze van een gemiddelde coöperatie30.

In veel bestaande coöperaties participeren momenteel ondernemers en overheden. Dit kan
niet onder deze regeling. De regeling verplicht een al bestaande coöperatie, om een nieuwe
postcoderoos coöperatie op te richten31.

Transparantie over het effect van tegenvallers op de business case is gewenst. Door de lage opbrengsten na jaar tien kunnen kleine tegenvallers snel uitmonden in langere terug30

31

Planbureau voor de leefomgeving. Energiecoöperaties: Ambities, handelingsperspectief en interactie met
gemeente. April 2014. Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke.
http://www.pbl.nl/publicaties/energiecooperaties-ambities-handelingsperspectief-en-interactie-metgemeenten. (CONCEPT) Postcoderoosregeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v. positiebepaling: work in progress Versie 3: 18
oktober 2013, A.M. Schwencke met actieve input uit de ‘coöperatieve sector’. Zie: www.asisearch.nl.
In het AO van 2 juli zegt Kamp toe om lokale zzp’ers en ondernemingen tot een max van 20% aandeel toe
te laten.
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verdientijden (bijvoorbeeld mochten de begrote beheerskosten 20% hoger uitvallen voor
100kWp (versie A) dan wordt de tvt verhoogd met 3 jaar en wordt de IRR 1% lager
(1,4%). Dit moet transparant verteld worden en vormt ook een imagorisico voor de energiecoöperaties die sterk leunen op lokaal vertrouwen en die dit met een slecht uitgevoerd
project kunnen verspelen. Veel coöperaties tonen zich dan ook terughoudend.
De ‘postcoderoos’ als middel om de ‘lokale projectgrenzen’ vast te stellen is in werkelijkheid niet gekoppeld aan de fysieke lokale situatie. Het is mogelijk dat particulieren in de
straal van 2 km niet kunnen deelnemen aan de postcoderoos terwijl de andere richting uit
er op een afstand van 7 km wel kan worden deelgenomen32. De beperking is voornamelijk
praktisch, maar vanuit de visie om lokaal verbruik van de stroom lokaal te houden en te
stimuleren onhandig.
Onduidelijkheid over de btw. De coöperaties wachten op bevestiging van de belastingdienst
op het standpunt dat de inleg van de deelnemers in de coöperatie gezien moet worden als
een kapitaalstorting. Zij gaan ervan uit dat deze dan door de deelnemer moet worden opgegeven in Box 3 van de inkomstenbelasting33.
De onnodige kosten van de verplichte 2e netaansluiting. Deze kostenpost staat al
lang ter discussie en in het AO van 2 juli 2014 zegt minister Kamp toe om de verplichting
van de 2e aansluiting voor grootverbruikers te heroverwegen. Deze wijziging is gewenst,
vanwege een onnodige kostenpost. Maar let op! Het weg laten vallen van de kosten, ondersteunt een aantal specifieke business casussen, echter het is niet de fundamentele verbetering die nodig is om de gemiddelde business cases haalbaar te maken. Cruciaal daarin
gaat zijn of er op de bestaande aansluiting ook mag worden verrekend met de gebouw eigenaar (zie hoofdstuk 5). We lichten hieronder het effect van het wegvallen van de kostenpost op de business case in deze onderstaande paragraaf toe.

Effecten van het weglaten van de 2e aansluiting:
Zon op VvE en Zon op land hebben geen extra voordeel van het wegvallen van de kosten voor een
2e aansluiting. Dit geldt ook voor aansluitingen op locatie die verzwaard moeten worden vanwege
de zonnepanelen. In de onderstaande tabellen vergelijken we de relevante casussen met en zonder
kosten voor een 2e aansluiting. Let op: de business case berekent alleen het effect van het weg
vallen van de kosten van de 2e aansluiting. De stroom wordt niet op de bestaande meter verrekend
aan de gebouw eigenaar. Die situatie is in hoofdstuk 5 berekend.
Concluderend zien we dat de investering in de gemiddelde business case nog niet is terugverdiend
in de project levensduur. Het effect van het wegvallen van de kostenpost voor de 2e aansluiting is
hierin niet doorslaggevend. Voor specifieke projecten, met minimale kosten en plusafspraken met
de leverancier (optie A), is het effect relevant en haalt het wegvallen van de kosten voor een 2e
aansluiting de tvt naar beneden tot 10 jaar bij 4% rendement over de levensduur. In deze gevallen
is vooral het effect van systemen boven 200kWp aansluitwaardes is groot.
We merken nog eens op dat deze wijziging dus effect heeft op een specifiek aantal project situaties. De gemiddelde business case van de postcoderoos blijft onhaalbaar, terwijl de haalbaarheid
van deze gemiddelde casus cruciaal is voor het behalen van de ambitie (hoofdstuk 2).

32
33

Particulier en marktonderzoeker Peter Segaar (PolderPV) op de solarfuture 2014.
Open vragen aan belastingdienst van Morgen Groene Energie.
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Met kosten 2e
aansluiting

250kWp
30kWp
100kWp
Zon op comZon op corpo- Zon op sociaal mercieel vastratieflat
vastgoed
goed

TVT
(jaar)
gem. prijs

>25

>25

>25

IRR-25
jaar
gem. prijs

-2,9%

-2,9%

-3,2%

TVT (jaar) plus
optie A

13

12

15

IRR-25
jaar
plus optie A

3,2%

2,9%

2,0%

Zonder kosten 2e aansluiting

250kWp
30kWp
100kWp
Zon op comZon op corpo- Zon op sociaal mercieel vastratieflat
vastgoed
goed

TVT
(jaar)
gem. prijs

>25h

>25h

>25h

IRR-25
jaar
gem. prijs

-1%

-1%

-0,8%

TVT (jaar) A

11

10

10

IRR-25 jaar A

4,1%

4,7%

4,3%

Alle bovenstaande beperkingen zijn voornamelijk praktisch van aard en remmen daarmee een bredere uitrol. Aanpassingen om een aantal van deze beperkingen weg te halen
hebben alleen effect op individuele projecten maar niet op projecten met gemiddelde
systeemprijzen. Ze lossen namelijk de fundamentele barrières van de regeling niet op.

3.6

Fundamentele barrières in de regeling

De casuïstiek toont dat de business case sec niet haalbaar is. Voor een gemiddelde systeem zonder
ondersteunende ‘plus’-opties, is de haalbaarheid zelfs ver te zoeken. Dit komt vanwege fundamentele barrières in de regeling.
De partners en kennispartijen zien als grootste fundamentele bottlenecks:
I.

Investeringszekerheid is niet goed gewaarborgd. De termijn van 10 jaar is niet
haalbaar.

II.

De afhankelijkheid van energieleveranciers resulteert in afspraken bij een beperkte groep leveranciers en in sommige gevallen ook onbedoelde ‘lock-in’-deals.

III.

De totale vergoeding van 7,5ct/kWh belastingkorting + een normaal tarief van de
leveranciers resulteren niet in een gezonde business case.

De postcoderoosregeling is bedoeld om lokale energieinitiatieven te ondersteunen. De regeling
beoogt een significante verandering tot stand te brengen en bij te dragen aan de energietransitie.
Zoals deze op dit moment is uitgewerkt lijkt het of er veel energie, tijd en kosten gaan zitten in het
maken en uitvoeren van een regeling zelf, terwijl de effectiviteit met oog op het bereiken van echte
verandering betwijfeld wordt.
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Het is daarom ook van belang dat nieuwe herziene maatregelen ter ondersteuning van collectieve
zonprojecten succes en impact zullen hebben. Een regeling moet gebaseerd zijn op schaalbare
ofwel op te schalen situaties. Wereldwijd en Europees zijn er succesvolle en minder succesvolle
regelingen bedacht voor duurzame energie en zonne-energieopschaling. Succesfactoren van
bijvoorbeeld het Duitste systeem liggen met name op de volgende punten34:
1.
2.
3.
4.

Gegarandeerde betalingen (betrouwbaarheid en transparantie vanuit de overheid).
Verplichte afnames voor energiemaatschappijen (must take rules).
Langetermijnbetalingen (20 jaar duur).
Bepaling van de prijzen via opwekkingskosten en reële business cases (zekerheid).

5. Mogelijkheden bieden om voordeel te behalen met additionele stimulering (belasting, eigen
direct gebruik, consumption e.a.).
De Nederlandse SDE+ voldoet momenteel aan de eerste vier van deze voorwaarden35. We merken
echter op dat de uitwerking van de postcoderoos in ieder geval niet op punten 2 t/m 5 is gebaseerd, de transparantie op de lange termijn, punt 1 is nog te betwisten:
1. De minister geeft aan graag transparantie te creëren. Fiscale regelingen kunnen namelijk
elk jaar in het belastingplan worden aangepast. Dit geeft vanuit die visie een zekerheid van
1 jaar. De overheid wil betrouwbaar zijn en de minister zet daarom voor een vaste periode
de korting vast. De uitwerking van deze transparantie houdt momenteel geen rekening met
business cases en de reële projectduur. Voor de postcoderoos was de initiële gegarandeerde korting 4 jaar en ging deze na agenderen door de Tweede Kamer naar 10 jaar. De
transparantie na jaar tien en/of welke overgang er is, is echter afwezig, aangezien de business case investering niet haalbaar is binnen 10 jaar leidt dit toch tot een fundamentele
bottleneck.
2. De energieleveranciers zijn niet verplicht in de regeling deel te nemen met verplichte tarieven. Dit leidt tot de genoemde fundamentele bottlenecks: II (afhankelijkheid beperkte
groep) en III (afhankelijk van hoogte tarief). De termijn van 10 jaar is niet haalbaar. Het
geeft slechts een korte termijn zekerheid, die de investering niet dekt. De exploitatie van
de investering is na jaar tien risicovol. Bottleneck: I en III.
3. De prijzen en de korting zijn niet goed doorgerekend op basis van reële casuïstiek. Bottleneck: III.
4. De regeling mag niet in combinatie met additionele voordelen zoals EIA36.

34

35

36

Onderzoek naar Europese stimuleringsregelingen: combinaties van subsidie (tenders) voor grootschalige installaties en feedin tariffs voor kleinschalige installaties. Zie Discussion paper DIW Berlin, THilo Grau, Comparision of Feed-in Tariffs and Tenders to Remunerate Solar Power Generation, 2014:
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.437484.de/ 12 Insights on Germany’s Energiewende,
February 2013, Agora energiewende. / Paying the Renewable Energy TLC at the right price, Dec 2009. M.
Fulton, N. Mellquist, Deutsche Bank Group. / The German Feed-in Tariff for PV, Managing volume succes
with price response, 23rd May 2011. M. Fulton, N. Mellquist, Deutsche Bank Group.
November 2013 kondigt Minister Kamp aan om de combinatie van SDE+ en EIA te ontkoppelen (succesfactor 5).
November 2013 kondigt Minister Kamp aan om de combinatie van SDE+ en EIA te ontkoppelen (succesfactor 5).
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3.7

Conclusies op basis van casuïstiek uit het veld

De casuïstiek toont dat de business case met reële uitgangswaardes uit de praktijk sec niet haalbaar is. Voor een gemiddeld systeem zonder ‘plus’-opties37 is de haalbaarheid zelfs ver te zoeken.
De instrumentele oplossingen en mogelijkheden van het kleine aantal projecten dat met ‘plus’opties nog van de grond komt, zijn beperkt voor grootschalige uitrol. De bijdrage van de regeling
aan de algemene ambities van decentrale opwek in het energieakkoord zijn daarmee nihil. De regeling zal naar onze overtuiging dan ook de eigen ambities van de regeling niet halen 38,39. (Zie ook
Hoofdstuk 2)
De grootste fundamentele bottlenecks moeten eerst worden aangepakt om de regeling een succes
te laten zijn:
I.

II.

III.

Investeringszekerheid: ook bij een fiscale regeling, zoals de postcoderoos is, moet er een
gewaarborgde termijn bestaan waarbinnen de investering een redelijke marge oplevert.
Hierbij moet naar een bredere groep particulieren worden gekeken waar bijvoorbeeld ook
de business case voor huurders zonder eigen dak wordt meegenomen.
De afhankelijkheid van een beperkt aantal energieleveranciers moet verdwijnen.

De totale hoogte van de tarieven moet aansluiten op reële business cases. Of dit bedrag nu
uit een hogere belastingkorting komt of uit hogere inkomsten van invoeding, is niet direct
relevant.

Daarnaast dient er snel duidelijkheid en ruimte gegeven te worden over de genoemde praktische
beperkingen die huidige projecten afremt.

37
38

39

Combinaties van externe hulp met subsidies, garantstelling, beperkende package deals et cetera.
Belastingplan 2014: 25.000 deelnemers wekken 75.000 Miljoen kWh op (dit komt overeen met ongeveer
80MW).
Voor de begrotingsstaten is een berekening gemaakt van de derving aan belastinginkomsten als gevolg van
de fiscale regelingen. Uitgangspunten 600MW verlaagd tarief in 2020. Bron: Tweede Kamer Vergaderjaar
2013-2014: 33 750 XIII nr6, p78.
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4

Vergelijking met bestaande regelingen

De casuïstiek berekent 5 verschillende type systemen. Voor de verwachting van de potentie van de
postcoderoos is het van belang om voor elke casus de status in kaart te brengen van de huidige situatie zonder de postcoderoos. Daarnaast is één van de uitgangspunten in het Energieakkoord dat
de nieuwe regeling een vooruitgang moet betekenen ten opzichte van de bestaande regelingen40.
4.1

Bestaande regelingen

We vergelijken de postcoderoos met de 2 bestaande regelingen:

Salderen

SDE+
Salderen is een fiscale regeling voor kleingebruikers aansluitingen onder de 3x80A. Dit beperkt de
grote van een PV-systeem op maximaal 55 kWp. Een investeerder hoeft geen aanvraag te doen om
gebruik te maken van de saldeerregeling. Het PV-systeem wordt aangesloten op een losse groep in
de bestaande meterkast. Een slimme meter registreert de geleverde en afgenomen stroom van het
net. De energieleverancier saldeert het geleverde vermogen op de jaarafrekening. Bij het behouden van een terugdraaiende ferrarismeter wordt er fysiek op de meter gesaldeerd. De business case voor de saldeerregeling is afhankelijk van het tarief waaronder gesaldeerd wordt en daarmee
afhankelijk van het verbruik van het gebouw. De saldeerregeling is een fiscale regeling die sinds
2008 van kracht is. Hoewel de meeste investeerders voor hun investering ervan uitgingen dat de
saldeerregeling een langetermijnzekerheid bood, heeft minister Kamp eind 2013 duidelijk gemaakt
dat een fiscale regeling jaarlijks in het belastingplan gewijzigd kan worden41. Dit introduceert momenteel een onzekerheid van de inkomsten op de (middel)lange termijn.
SDE+ is een subsidieregeling voor systemen >15kWp en een grootgebruikersaansluiting >3x80A.
Er mag op een bestaande aansluiting worden aangesloten. De investeerder kan per jaar vanaf een
bepaalde datum een bepaald subsidietarief aanvragen. Voor de opgewekte kWh-en42 krijgt de investeerder een subsidiebedrag. Dit bedrag is het aangevraagd basisbedrag minus het correctiebedrag dat voor dat specifieke jaar is vastgesteld. Als de investeerder zijn geleverde stroom voor een
hoger bedrag dan het correctiebedrag weet te verkopen op de markt, blijft dat voordeel behouden.
Datzelfde geldt voor de invoeding op een bestaande aansluiting en de besparing op de elektrarekening. In dat geval bespaart de investeerder het tarief van de energieleverancier plus een stukje belasting. De SDE+ is een regeling die voor 15 jaar zekerheid geeft in de opbrengsten van het
systeem.
Figuur 5 vergelijkt de postcoderooswaardes van Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4 (optie A) voor alle casussen met de bestaande regelingen en zetten deze af tegen de benodigde 4% rendement voor
business cases met groeipotentie. De volgende uitgangspunten voor zijn genomen:
1

40
41

42

Zon op VvE (10 kWp):
De aansluiting is lager dan 3x80A. Het alternatief is salderen op de centrale voorziening
dan wel via een stroomverdeler of 1 op 1 aansluiten per woning aansluiten en salderen. We
vergelijken deze tweede mogelijkheid en salderen de volledige stroom in de 1 e belasting-

Onderhandelaar energieakkoord: Rene van Genugten, Aedes.
Minister Kamp kondigde aan om de saldeerregeling in 2017 te evalueren. In het AO van 2 juli 2014 zegt minister Kamp dat hij verwacht dat tot in ieder geval tot 2020 de regeling in de huidige vorm behouden blijft.
Een aanpassing op de regeling die een verschil introduceert tussen de stroom voor en achter de meter, is
afhankelijk van de slimme meter.
Tot een maximum vollast van 1.000 uren per jaar.
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2

3

4

5

4.2






schijf (22,6ct/kWh +1% indexering). We berekenen een gemiddelde prijs van een 10kWp
systeem met daarbij indicatief 20% extra kosten voor de stroomverdeler. We salderen voor
25 jaar.
Zon op corporatieflat (30kWp)43
De aansluiting is lager dan 3x80A. Het alternatief is salderen op de centrale voorziening.
Corporatieflats met een stroomverbruik lager dan 30.000kWh op de centrale voorziening
kan in dit geval salderen in de 1e + 2e belastingschijf. Voor het vergelijk van deze casus
gaan we uit van een grote corporatieflat >>50.000kWh/jaar en salderen we in de 3 e belastingschijf. We vergelijken deze tweede mogelijkheid en salderen de volledige stroom in de
3e belastingschijf (9,6ct/kWh+1% indexering). We berekenen zowel met de gemiddelde
prijs al de minimumprijs. We salderen voor 25 jaar.
Zon op maatschappelijk vastgoed (100kWp)
De aansluiting is groter dan 3x80A. Het alternatief is SDE+. We rekenen met een fase 6
SDE+ bedrag van 14,7ct/kWh- een correctie bedrag van 5,4ct/kWh. We sluiten aan op een
bestaande meter en besparen daar totaal 5,5ct/kWh stroom+ 1,1ct/kWh belasting. Totale
opbrengst is dus 15,9 ct/kWh voor 15 jaar. Na jaar 15 vallen we terug op een besparing
van 6,6ct/kWh (+1% indexering).
Zon op commercieel vastgoed (200kWp)
De aansluiting is groter dan 3x80A. Het alternatief is SDE+. We rekenen met een fase 6
SDE+ bedrag van 14,7ct/kWh- een correctie bedrag van 5,4ct/kWh. We sluiten aan op een
bestaande meter en besparen daar totaal 5,5ct/kWh stroom+ 1,1ct/kWh belasting. Totale
opbrengst is dus 15,9ct/kWh voor 15 jaar. Na jaar 15 vallen we terug op een besparing van
6,6ct/kWh (+1% indexering).
Zon op Land (1500kWp)
Er is geen bestaande aansluiting. Het alternatief is SDE+. We rekenen met een fase 6
SDE+ bedrag van 14,8ct/kWh- een correctie bedrag van 5,4ct/kWh. We verkopen de
stroom voor 5,4ct/kWh. De totale opbrengst is dus 14,7ct/kWh voor 15 jaar. Na jaar 15
vallen we terug op een besparing van 5,4ct/kWh (+1% indexering).
Conclusies
De postcoderoos biedt in het geval van grote aansluitingen die gebruik kunnen maken van
de SDE+44 geen concurrerend alternatief.
De postcoderoos biedt voor een VvE die de keuze kan maken om te salderen45 met een
stroomverdeler of 1 op 1 aansluiten geen concurrerend alternatief.
De kleinverbruikersaansluiting met een verbruik groter dan 50.000kWh, kan geen gebruikmaken van SDE+ en salderen in de 3e belastingschijf is niet haalbaar. De postcoderoos biedt slechts een iets betere business case. Beide regelingen hebben geen
groeipotentie. Een rendement van 4% voor een gemiddelde casus is niet haalbaar. Het
rendement van 2% voor individuele goedkope gevallen is slecht schaalbaar.
Er zijn weinig projecten te verwachten op basis van de postcoderoos voor grootgebruikersaansluitingen en VvE’s omdat de bestaande regelingen een beter rendement bieden.

De postcoderoos voegt naast de bestaande regelingen geen serieus alternatief toe.

43

44

45

De business case voor deze casus is hetzelfde voor gebouwen met relatief klein oppervlak en kleinverbruikers aansluiting: bijvoorbeeld: school, sportvereniging , kleinere kantoren et cetera.
Uitgangswaarde is de SDE+ in fase 6 (14,8ct/kWh). De subsidiepot zal in fase 6 slechts beperkt open zijn.
Niettemin zijn in 2013 zon-PV-projecten in deze fase toegezegd en geeft de pot dit jaar meer ruimte.
Uitgangspunt is dat saldering behouden blijft over de levensduur. Het is zeer waarschijnlijk dat er een afbouwende regeling komt. Deze is echter momenteel onbekend. Als de regeling zich afbouwt op basis van
het verlaagd tarief zal saldering een voordeel bieden vanwege dat de eerste jaren er een hoger kWh-tarief
gesaldeerd kan worden: de postcoderoos rekent met 15,1ct/kWh, saldering in schijf 1 met 22,6 ct/kWh en
de tweede schuif met 13,3ct/kWh. De combinatie van 1/3 schijf 1 en 2/3 schijf 2 resulteert in 16,4 ct/kWh.
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Figuur 5: Terugverdientijden en rendementen (op basis van 25 projectduur) van de casussen en verschillende stimuleringsmogelijkheden.
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5

Alternatieven

De huidige postcoderoos levert een aantal beperkingen op (zie paragraaf 3.5) die in de praktijk
remmend zijn voor een specifiek aantal initiatieven die actief met de postcoderoos aan de slag zijn.
Daarnaast bieden de huidige SDE+ en saldering goede alternatieven voor een aantal casussen (zie
paragraaf 4). Uiteindelijk zijn de fundamentele barrières de grootste bottlenecks die de uitrol van
de postcoderoos in de weg staan (zie paragraaf 3.6). 500MW in 2020 is hierdoor niet haalbaar.
I.
Investeringszekerheid
II.
De afhankelijkheid van een beperkt aantal energieleveranciers
III.
De hoogte van de vergoeding
Verbeteringen en alternatieven van de postcoderoos moeten rekening houden met deze barrières.
De barrières zijn ook deels aan elkaar gekoppeld; bijvoorbeeld bij een hogere korting is een minder
lange termijn zekerheid haalbaar of een verplichting van energieleveranciers om tegen een bepaalde prijs de stroom in te kopen voor een bepaalde termijn resulteert dat er een lagere korting haalbaar is.
5.1

Overwegingen voor alternatieven

Wat zijn haalbare aanpassingen?:

Een hogere vergoeding; bijvoorbeeld 9ct/kWh korting

Een langere periode; bijvoorbeeld 15 jaar

Verplichte prijsafname voor de leverancier; bijvoorbeeld koppeling particuliere prijs of zelfleveren

Weghalen de eerder genoemde beperkingen en/of combinaties van de bovengenoemde opties
We hebben de volgende overwegingen.
Verplichting:
De verplichting naar de energieleverancier lijkt niet wenselijk. Het ligt niet in de verwachting dat
leveranciers dit breed gedragen zullen accepteren. Dit druist ook in tegen de huidige insteek van
de regeling46.
Termijn:
Een langere termijn of verhoging van het bedrag is mogelijk weer te overwegen vanuit de overheid, zeker vanuit de veronderstelling dat het ministerie van EZ intern altijd al met 15 jaar belastingkorting heeft gerekend47.
2e aansluiting:
We willen nog attenderen op de eerder genoemde onnodige en ongewenste kostenposten die ten
kosten gaan aan de opbrengsten: 2e aansluiting en de administratiekosten voor energieleverancier
(paragraaf 1.3). Minister Kamp geeft tijdens het AO van 2 juli 2014 aan te overwegen de verplichting voor de 2e aansluiting voor grootverbruikers te laten vervallen48. Daarmee lost hij een beper-
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Leveranciers zijn niet verplicht postcoderozen te ondersteunen en mogen administratieve kosten in rekening
brengen.
De onderhandelaars van E-decentraal tijdens het SER energieakkoord overleg, geven aan dat zij met het
ministerie van EZ uit zijn gegaan van een business case op basis van 15 jaar.
Onduidelijk is nog of de minister doelt op het volledige laten vervallen van de 2e aansluit verplichting of
doelt op het voorstel van Liander om de 2e aansluiting te bouwen met een goedkopere omweg achter de bestaande meterkast.
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king op voor een aantal specifieke projecten, echter zoals aangegeven in paragraaf 3.5 levert dat
voor de gemiddelde case niet het voordeel op dat nodig is om de casus haalbaar te maken.
Daarnaast biedt de SDE+ voor deze grootverbruikers groter voordeel en een 15 jaar zekerheid.
Voor de SDE+ is de tweede aansluiting geen verplichting. Dit betekent ook in de praktijk dat op de
bestaande meter wordt aangesloten en dit bespaart op de gelijktijdige stroom (opwek/verbruik).
Dit levert in de praktijk een klein extra voordeel op ten opzichte van het correctiebedrag, dit is een
extra trigger voor de eigenaar om de opwek en het gebruik op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk
dus een zeer gewenste situatie49.
Als de verplichting van de postcoderoos voor de 2 e aansluiting vervalt en als er daarbij ook op de
bestaande aansluiting (net als de SDE+) wordt ingevoed, is dat op meerdere vlakken een voordelig
en gewenste oplossing:

Een onnodige kostenpost vervalt; de duurzame energieopbrengsten zijn efficiënter ingezet,
want komen ten bate van de investeerder50.

De eigenaar van het gebouw en/of PV-systeem worden gestimuleerd om opwek en verbruik
gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Net als bij de SDE+ kan de gelijktijdige stroom meer opleveren dan als die verkocht wordt
tegen de marktwaarde. Deze extra opbrengsten verbeteren de op het moment onhaalbare
business case (bottleneck III).

De stroom die gelijktijdig wordt gebruikt kan verkocht worden aan de gebouweigenaar. De
prijs voor deze stroom kan langer worden vastgelegd dan met een PPA van de energiemaatschappij (zelfs mogelijk tot einde levensduur). Dit resulteert in langere termijn zekerheid voor dit deel van de totale vergoeding en maakt dat de onafhankelijkheid van de
energieleverancier kleiner wordt (Bottleneck I en II)51.

Bij zeer grote stroomgebruikers waar er in de praktijk bruto geen tot zeer weinig stroom op
het net wordt ingevoed vervalt mogelijk zelfs de gedwongen winkelnering met de energiemaatschappij. Verkoop van de stroom is namelijk aan de gebouweigenaar. De verschillende
particulieren kunnen makkelijker bij een andere energiemaatschappij klant blijven (Bottleneck II).
Aansluiten op de bestaande aansluiting heeft echter voor de overheid mogelijk een nadelig effect:

De extra opbrengsten op de bestaande meter zijn inclusief de bespaarde energiebelasting.
Dit zijn maximaal 1,1ct/kWh voor gebouwen die voornamelijk in de 3e of hogere belastingschijf besparen. Deze opbrengsten zijn voor de business case zeer nodig (bottleneck III)
echter vertaalt dit zich effectief in een hogere belastingkorting dan 7,5ct/kWh.

Voor kleinverbruikers aansluitingen (<3x80A) zijn er veel gebruikers die met hun verbruik
onder de 50.000kWh salderen in de 2e en mogelijk 3e belastingschijf. In dit geval zou de
extra korting oplopen naar meer dan 4,2ct/kWh. Dit resulteert in deze gevallen deels in
een over stimulering en is dus niet gewenst.
SDE+:
Voor de SDE+ vallen zonprojecten in de zogenaamde vrije categorie, dat wil zeggen dan zonprojecten in alle fases kunnen indienen. Zonprojecten in fase 6 zijn goed haalbaar (zie paragraaf 4).
Afhankelijk van andere incentives van de investeerder (bijvoorbeeld imago) of gebouwen met lagere systeemprijzen kan ook fase 5 interessant zijn voor zonprojecten. Niettemin is er de afgelopen
jaren weinig gerealiseerd vanuit de SDE+. In de begin jaren van de SDE+ was de totale pot in de
49
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Om grotere netwerkkosten voor de gemeenschap te voorkomen bij een grotere uitrol van duurzame energie
is het zeer wenselijk om decentrale opwek ook decentraal te gebruiken. In Duitsland bestaat momenteel
ook een financiële voordeel om gelijktijdigheid te stimuleren.
Doel van het energieakkoord: “Partijen zijn het met elkaar eens dat moet worden gestreefd naar een zo
eenvoudig en efficiënt mogelijke uitvoering van deze regeling.”
Verkoop van de stroom aan de gebouweigenaar moet tegen een vast bedrag om aan de interpretatie van
rekening en risico van minister Kamp te voldoen.
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eerdere fases al uitgeput. Er werden hier soms wel zonprojecten in aangevraagd, maar veel van die
projecten zijn niet gerealiseerd vanwege financiële onhaalbaarheid, die achteraf geconstateerd
werd.
In 2013 zijn er voor het eerst zonprojecten in fase 6 toegezegd. Dit jaar is de SDE+ pot ruimer dan
de voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat de kans op toezegging voor haalbare zonprojecten groter
is. Een groot aantal coöperaties zal komend jaar voor hun zon- of windprojecten dan ook gebruikmaken van de SDE+. Omdat de SDE+ ook een hogere vergoeding voor langere termijn biedt dan
de postcoderoos is dit de logische route voor zonprojecten gekoppeld aan grootgebruikers aansluitingen en zonneparken. Het risico dat de SDE+ pot leeg is en het project een jaar moet wachten
weegt niet op tegen de slechtere business case van de postcoderoos. De postcoderoos concurreert
niet. Je kan je afvragen of dat zou moeten voor deze grootverbruikersaansluitingen.
Kleinverbruikersaansluiting:
Figuur 5 toont aan dat voor de casus: kleinverbruiker (<3x80A aansluiting) met een verbruik van
boven de 50.000kWh (salderen in de 3e belastingschijf) de postcoderoos minimaal uitkomt onder
bepaalde randvoorwaarden maar eigenlijk geen schaalbare oplossing biedt. Hiermee wordt juist
een zeer interessante groep gebouwen uitgesloten, onder andere: grote woningcorporatieflats,
kantoren in de stad (gemeente en bedrijven), boerenbedrijven, middelbare scholen, grote basisscholen, sportlocaties en verenigingen enzovoort enzovoort. Allemaal locaties waar juist particulieren lokaal een binding mee kunnen hebben nabijheid en ideaal geschikt zijn voor een coöperatieve
investering. Het zijn in de praktijk ook met name dit soort type locaties, waar lokale initiatieven uit
ontspringen.
Huurders:
Kunnen huurders en particulieren met weinig eigen geld via de postcoderoos mee doen?
In eerste instantie bieden coöperaties in de basis de mogelijkheid om met kleine bedragen in een
project te stappen. Aankoop van 2 zonnepaneelaandelen met een investering van rond de 500 euro
is mogelijk. Dat biedt potentie voor particulieren met een kleinere beurs.
Woningcorporaties willen daarnaast ook graag van de postcoderoos gebruikmaken om een grotere
groep huurders te bereiken. Dit zijn de huurders zonder eigen dak, maar ook huurders die echt
geen eigen middelen hebben. De woningcorporatie wil faciliteren om voor deze huurders een investering op zich te nemen die via servicekosten of huurverhoging over lange termijn uit te spreiden.
Woningcorporaties rollen dit momenteel grootschalig uit bij grondgebonden eengezinswoningen
waar de huurder saldeert. De woningcorporatie rekent de investering over de hele 25 jaar levensduur rond, maakt geen eigen winst en alle extra voordeel is voor een lagere energierekening van
de huurder. Deze route biedt potentie aan 1,2 miljoen huurders in eengezinswoningen52.
Er zijn ongeveer 1,3 miljoen meergezinswoningen zonder eigen dak. De uitwerking van de postcoderoos kon voor de huurder in dit type woning de mogelijkheid geven om via een eigen zonproject
op een ander dak te profiteren van een lagere energierekening. Een drietal woningcorporaties die
serieus plannen had na het energieakkoord om via deze route voor hun huurders mogelijkheden te
bieden heeft meegedaan aan het co-creatietraject. Hier een drietal reacties over de mogelijkheden
en haalbaarheid voor hun huurders na afloop van het traject53:

“Het perspectief van de postcoderoos voor degenen waarvoor het terugdringen van woonlasten urgent is en niet met bijvoorbeeld eigen PV op het dak kunnen salderen, lijkt nog
ver weg te staan.”
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De mededeling dat salderen geëvalueerd wordt en mogelijk na 2020 wordt afgebouwd geeft momenteel een
grote onzekerheid in de langetermijnvoordelen. Door deze onduidelijkheid wordt het voordeel van de huurder onzeker.
Co Vlaar: Manager De Woonschakel, Ingrid Pierik: Beleidsadviseur techniek Wonion. Onderschreven door
René van Genugten: Aedes en Ingeborg Hollak: beleidsontwikkelaar WoonFriesland.
Blad 29




“Het stimuleren van decentrale opwekking is op deze wijze voorbehouden aan (bevlogen)
particulieren met (geld) middelen, hart voor milieu en drang naar onafhankelijkheid.”
“De business case zoals hij nu ligt is zo minimaal terwijl er in ons geval zelfs rekening
wordt gehouden met flinke bedragen van sponsors. We zijn genoodzaakt om te kijken naar
andere manier onze grond te gebruiken. De huurders kunnen dan niet profiteren van eigen
duurzame opwekking.”

Concluderende Alternatieven:
Rekening houdend met de bovenstaande overwegingen zetten we een aantal alternatieven op een
rij die financieel haalbaar zijn. We rekenen hierbij met de gemiddelde systeemprijzen. Figuur 6
vergelijkt de postcoderoos 2014 7,5ct/kWh voor 10 jaar (PCR 2014: 7,5ct/10j) met:

de postcoderoos 2014 7,5ct/kWh voor 15 jaar

de postcoderoos 2014 7,5ct/kWh voor 15 jaar met aansluiting en verrekenen bij de bestaande gebruiker (vervallen 2e aansluit verplichting) De opbrengsten in deze situatie zijn
vergelijkbaar met de SDE+ in fase 6

SDE+ in fase 6- 2014: 14,7ct/kWh

voor de kleinverbruikers een aparte SDE+ categorie: SDE+ kleinschalig.

5.2

Conclusies

De postcoderoos heeft voor een gemiddelde casus een hoger bedrag en een langere periode nodig.
Het weg laten vallen van de verplichting van een tweede aansluiting en verrekenen op de bestaande meter geeft een hogere vergoeding. Deze route in combinatie met het verlengen van de korting
naar 15 jaar, zoals het m,inisterie van EZ zelf rekent, resulteert in een business case die vergelijkbaar is en concurrerend kan zijn met de SDE+.



Verleng de korting naar 15 jaar.
Laat voor grootgebruikers de 2e aansluitverplichting vervallen en laat invoeding
en besparing op de bestaande meter toe. Dit is vergelijkbaar met de SDE+.

Zonnevelden zonder aansluiting hebben dat extra voordeel op de bestaande meter niet. Deze projecten vallen terug op de SDE+. In dat geval hebben ze ook geen problemen met de postcodegrenzen. Er zit voor deze projecten een risico in dat de SDE+ subsidiepot door andere duurzame
technieken wordt uitgeput. Velden in de buurt van de bebouwde omgeving waar geen windprojecten geplaatst kunnen worden, krijgen in dat geval niet de mogelijkheid om een zonproject te realiseren.



Overweeg een eerdere opening voor een SDE+ coöperatief, bijvoorbeeld een
week voorrang op inschrijving van coöperaties in de vrije categorie of
Overweeg een eigen SDE+ budget voor coöperaties.

Voor kleinverbruikers blijft salderen voordeliger als dat in de 1e en 2e belastingschijf kan. Ruimte
geven in deze categorie om met de postcoderoos aan te sluiten op de bestaande meter, resulteert
in een overstimulering voor deze projecten. Gebouwen met een verbruik groter dan 50.000kWh
salderen in de 3e belastingschijf. Dit geeft geen haalbare casus. Voor deze categorie is een alternatief nodig. Deze dient onderzocht te worden. Dit dient de casus zon op corporatieflat en zoals aangegeven vallen projecten als zon op school, zon op kantoor en zon op sportvereniging et cetera ook
in deze categorie.
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Onderzoek de mogelijkheid voor een alternatief naast de postcoderoos voor
kleinschalige projecten (>15kWp, <3x80A); SDE+ kleinschalig:
o hierbij kan bijvoorbeeld salderen in de 3e belastingschijf toegestaan zijn maar
wordt er gecorrigeerd op saldering in de 1e en 2e belastingschijf (complex)
o het recht op saldering met SDE+ aanvraag vervalt. Gelijktijdig gebruik voor de
meter levert nog wel een extra voordeel op (simpel)
o zorg dat de interpretatie van “rekening en risico’ dit niet in de weg staat (uitvoerbaar)
o zorg dat de regeling de mogelijkheid voor huurders om met behulp van de woningcorporatie te participeren.
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Figuur 6: Business case (IRR en tvt) voor alternatieve opties en aanpassingen van de bestaande postcoderoos (PCR 2014)
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6

Beschrijving business cases

Één van de doelen van de co-creatie was om een business case te beschrijven en condities uit te
werken hoe stakeholders de business cases effectiever kunnen maken. In dat kader hebben we
naast de berekening van de casussen ook samen gewerkt aan de praktische uitwerking van het
model ‘postcoderoos’ en de condities voor financiering, administratie en organisatie besproken. Paragraaf 6.1 beschrijft deze praktische uitwerking, paragraaf 6.2 beschrijft de menukaart met ondersteunende mogelijkheden van stakeholders om de business case te verbeteren.
6.1

Praktische uitwerking in het algemeen

Particuliere kleinverbruikers investeren via een coöperatie of VvE in een duurzame elektriciteitsinstallatie. De coöperatie organiseert de locatie, installatie en beheer en onderhoud van het zon-PV
systeem. Dit kan de coöperatie zelf organiseren of extern uit handen geven aan een marktpartij.
De coöperatie verkoopt de duurzaam opgewekte stroom aan een energieleverancier naar keuze. De
coöperatie wordt dan ook aangemerkt als producent van elektriciteit. Grotere coöperaties overwegen ook wel om zelf een leveringsvergunning te nemen en een coöperatieve leverancier te worden.
Om de belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren op de energierekening van een lid,
heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte
stroom uit de eigen productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en
geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie
past de leverancier het verlaagd tarief toe.
Schematisch is de algemene uitwerking van de postcoderoos coöperatie weergegeven in Figuur 7.
We duiden de verschillende geldstromen, stakeholders en kWh-stromen aan.
Leden
Leden zijn particulieren. Er mogen maximaal 5% ondernemers in de postcoderooscoöperatie zitten.
Minister Kamp zegt toe in het AO van 2 juli 2014 om deze eis te versoepelen: zzp'ers en lokale
mkb'ers mogen ook lid zijn, maar een onderneming mag niet meer dan 20% aandeel hebben.
Leden leggen eenmalig geld in de coöperatie en investeren daarmee in een aantal zonnepaneelaandelen. Ook betalen zij mogelijk een jaarlijkse bijdrage: dan wel lidmaatschapsgeld, dan wel een
onderhoudsinleg voor het aandeel dat zij genomen hebben. Afhankelijk van de totale opbrengsten
en vergoeding die het lid al via de energierekening heeft gekregen, keert de coöperatie nog een
jaarlijkse winst uit. Als de inleg een lening was, dan betaalt de coöperatie jaarlijks rente.
De coöperaties willen nog graag een bevestiging van de belastingdienst op het standpunt dat de inleg van de deelnemers in de coöperatie gezien moet worden als een kapitaalstorting. Zij gaan ervan uit dat deze dan door de deelnemer moet worden opgegeven in Box 3 van de
inkomstenbelasting, van btw is dan geen sprake. Dit levert een btw-voordeel op54.
Coöperatie
De coöperatie investeert in een zon-PV-systeem op een bepaalde locatie. Zij organiseert de leden,
de projectontwikkeling, beheer & onderhoud, de overeenkomst met de energiemaatschappij en
dak- of grondeigenaar. Jaarlijks zijn er ledenvergaderingen en bepalen de leden onder andere de
vergoedingen en voortgang van zaken. De organisatie van projectontwikkeling en beheer en onderhoud kan de coöperatie zelf op zich nemen of extern uit handen geven.

54

Open vragen aan belastingdienst van Morgen Groene Energie.
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Ledenverklaring
De coöperatie dient aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf te verstrekken. Ook dient
de coöperatie te verklaren dat aan de vereisten van de regeling wordt voldaan. Pas als de leverancier deze informatie heeft, kan zij de korting met een lid verrekenen
Samenwerkingsovereenkomst (Power Purchase Agreement: PPA)
De coöperatie of VvE zal een samenwerkingsovereenkomst met een leverancier moeten afsluiten.
In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over in ieder geval 1: de hoogte van de vergoeding van de ingevoede stroom (PPA), 2: de hoogte van de stroomprijs van de leden, 3: mogelijke
administratiekosten, 4: duur van de overeenkomst, 5: afspraken over verhuizingen.
Energiebedrijven zijn niet verplicht mee te werken aan een initiatief van een coöperatie of VvE. De
energiebedrijven hebben het recht kosten in rekening te brengen voor de diensten die zij verrichten. De coöperatie kan echter verschillende energiebedrijven benaderen voor het initiatief en een
contract sluiten met het energiebedrijf dat de beste prijs en voorwaarden biedt.
Energiebelasting
Op grond van artikel 50 Wbm wordt energiebelasting geheven over de levering via een aansluiting
aan een verbruiker van aardgas en elektriciteit. De energiebelasting maakt deel uit van het tarief
voor elektriciteit (en gas). De leverancier draagt de energiebelasting af aan de belastingdienst. De
korting wordt door de leverancier doorgerekend op de elektriciteitsrekening van de particulier die
lid is van een coöperatie.
Rollen in projectontwikkeling
Organisatiestructuren en taken voor de coöperatie verschillen in de praktijk sterk en zijn afhankelijk van de grote, professionaliteit en ervaring van de coöperatie. De volgende rollen komen voor:
1) Een all-incoöperatie
De coöperatie organiseert zelf met eigen mensen (al dan niet betaald) de eigen projectontwikkeling (contracten met installateur voor installatie en beheer en onderhoud), juridische contracten, administratie, afspraken met eigenaar van het dak of grond et cetera55.
2) Coöperatie die gebruik maakt van een extern bureau
De coöperatie heeft geen eigen mensen die werkzaamheden verrichten, maar zet deze taken
uit bij marktaanbieders: ontzorgpartijen voor projectontwikkeling en administratie en beheer &
onderhoud. Ook kan de gebouw- of landeigenaar hier een rol in spelen (bijvoorbeeld gemeente
of woningcorporatie).
3) Tussencoöperatie
Deze coöperatie heeft een tussenvorm van eigen (vrijwillige) bijdragen van leden en taken uitzetten bij externe partijen.
Rol van een ontzorger
Toepassing van een ontzorgaanbieder in de postcoderoos is alleen toegestaan als de coöperatie of
VvE juridisch en economisch eigenaar is van de installatie. De leverancier en andere partijen kunnen optreden als ontzorger. Dat kan bijvoorbeeld via een voorfinanciering en doorverkoop aan de
coöperatie als package inclusief beheer en onderhoud. Zij hebben daarna echter geen zeggenschap
op de ledenvergadering van de coöperatie.
Rollen in energieketen
In de keten tussen de productie en consumptie van energie zit een aantal schakels/rollen. Er zijn
partijen die één schakel verzorgen, maar ook zijn er partijen die verschillende rollen op zich nemen. In de energieketen doen zich de volgende rollen voor:

produceren/opwekken
55

Voorbeelden zijn: Zon op Nederland en TexelEnergie.
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transporteren
inkopen (programmaverantwoordelijkheid)
leveren.

Rol van de leverancier
In het kader van de decentrale opwek door coöperaties of VvE’s heeft een leverancier wettelijke
taken. Daarnaast kan de leverancier verschillende diensten aanbieden. Wettelijke taken zijn:

Inkoper van door de coöperatie of VvE opgewekte elektriciteit.

Programmaverantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van vergunninghouders om programma's met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit
op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich te gedragen
overeenkomstig die programma's.

Belastingplichtige voor de energiebelasting.
DE Unie en NLD Energie zijn twee voorbeelden van coöperaties die een leveranciersvergunning
hebben gekregen. Hier zijn de particulieren leden aandeelhouder en dus eigen energieleverancier.
Dit soort type coöperaties zijn vaak ook voorbeelden van all-incoöperaties.
Indien een lid van een coöperatie of VvE niet alleen geleverd krijgt vanuit de coöperatie of VvE
maar voor het restant ook nog een contract heeft met een eigen leverancier, dient er afstemming
plaats te vinden tussen de beide leveranciers over de programmaverantwoordelijkheid ten behoeve
van dit lid. Eén van beide leveranciers dient deze taak op zich te nemen. Het staat leveranciers vrij
om andere diensten aan te bieden.
Rol van de netbeheerder
De netbeheerder zal toezien of de aansluiting voldoet aan de aansluiteisen van de postcoderoos.
Aanpassingen zullen door de netbeheerder worden uitgevoerd en in rekening gebracht.
Administratieve verplichtingen coöperaties en VvE’s
Met de regeling komen er administratieve lasten bij (kosten en tijdsinvestering) voor de coöperaties en VvE’s. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van de kenmerken van het lokale project en
de keuzes die daarbij worden gemaakt. Denk in ieder geval aan kosten voor:

het toerekenen van aandeel per lid

de certificering Garanties van Oorsprong (GvO’s)

het bijhouden van btw-administratie.
Een leverancier of andere marktpartij kan behulpzaam zijn bij de uitvoering van deze administratieve verplichtingen.
Rollen in de financiering
De volgende financieringsvormen zijn gangbaar voor zonneprojecten en coöperaties:
1) Crowdfunding: directe inleg met eigen geld van de particulier
2) Inleg via een lening of fonds vanuit provincie of woningcorporatie
3) Projectfinanciering vanuit een bank of groenfonds.
Verschillende derde partijen kunnen hier mogelijk een rol in spelen.
Rol van de bank
Banken kunnen een particuliere of zakelijke lening verstrekken voor groene investeringen. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van de fiscale groenregeling.
Particuliere groene financiering bestaat momenteel nog niet voor de postcoderoosinvesteringen van
particulieren en zal er waarschijnlijk ook niet komen gezien de voorwaarden en beperkingen van de
groenregeling en de postcoderegeling.
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In het geval van projectfinanciering, gaan de leden van de coöperatie gezamenlijk voor een deel
van hun inleg als coöperatie een lening aan met de bank. Randvoorwaarden hiervoor zijn onder
meer:

voldoende schaalgrootte (om analyse- en administratiekosten per project te kunnen dekken)

acceptabele exploitatie in een normaal en stress-scenario

opbrengsten, investeringen en kosten tijdens looptijd gedekt in heldere bindende overeenkomsten gewaarborgde professioneel beleid en continuïteit.
Dit is een financiering met 10 jaars groen geld en afhankelijk van omvang en risico (maatwerk)
bijvoorbeeld tussen 3,5 - 4% rente en met een lineaire of annuïtaire aflossing. De hoogte van de
financiering is afhankelijk van de hoogte en zekerheid van de cash flow tijdens de exploitatie. De
schaalgrootte-eis en gewaarborgde professionele organisatie passen echter niet goed bij het concept postcoderoos. Daarnaast zijn besturen van kleinere coöperaties veelal terughoudend in het
aangaan van leningverplichtingen met een financiële instelling. De verwachting is dat alleen grotere all-incoöperaties of professionelere koepelcoöperaties mogelijk van een projectfinanciering gebruik kunnen maken.
Rol van de provincie
Ook provincies en gemeenten kunnen bij de financiering een rol spelen. Voorwaarde is een aantoonbare bijdrage aan de lokale energiedoelstellingen en een sluitende business case. Via bestaande provinciale en gemeentelijke energiefondsen kunnen coöperaties net als bij de banken op basis
van projectontwikkeling aankloppen voor financiering.
Rol van de woningcorporatie
Huurders hebben vaak geen middelen voor een eigen financiering. De woningcorporatie is daarom
gewend om voor de huurder de investering in woningverbeteringen te doen en deze via servicekosten of een huurverhoging te verrekenen. Zo gebeurt dit ook met investeringen van zonnepanelen
of grondgebonden eengezinswoningen. In dit geval zou de woningcorporatie voor de huurder investeren in de coöperatie waarvan de huurder dan lid wordt.
In de afgelopen jaren is de controle/regelgeving rondom het verstrekken van leningen of voorschieten van gelden steeds strakker geworden. Voor het verstrekken of voorschieten van leningen
aan derden (ongeacht of dit een volkshuisvestelijk doel dient) dient vooraf toestemming te worden
verkregen van het ministerie. Dezelfde regelgeving geldt voor een BV van een woningcorporatie.
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Figuur 7: Schematische weergaven van de geldstromen, kWh-stromen en stakeholders in de postcoderooscoöperatie
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6.2

Menukaart: samenwerking met stakeholders

Een van de doelen van de co-creatie was om condities uit te werken hoe partijen met hulp van elkaar de business cases effectiever maken. Coöperaties kunnen daarin keuzes maken en de lokale
overheden, marktpartijen en organisaties weten welke ondersteuning waardevol kan zijn. Dit
hoofdstuk vat per stakeholder deze ‘plus’-opties samen in een menukaart.
Figuur 8 geeft een schematische weergaven van de hoofdtaken van de coöperatie in de postcoderoos. De stakeholders en ook mogelijke verschillende derde partijen zijn actief in verschillende rollen. De meest natuurlijke positie van activiteiten en ondersteuning door deze stakeholders is
weergegeven:
Figuur 8: Schematische weergave van de hoofdtaken en de ‘natuurlijke’ positie van verschillende stakeholders

Hieronder volgt een menukaart van mogelijkheden die bepaalde stakeholders kunnen aanbieden
om daarmee de business case te verbeteren. De mogelijkheden zijn niet theoretisch maar op basis
van praktijkvoorbeelden en ideeën.
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Stakeholders

Menu

Plus opties
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Provincie
Investeringssubsidie: minimaal 0,25ct/Wp
Startsubsidie: dekking van ‘soft’-kosten*
Energiefondsen lening: 10 jaar tegen rente lager dan markt
Afstemmen van provinciaal beleid en organisatie op verduurzaming van onderaf: onder andere vergunningen en regelgeving
Vooronderzoek: infrastructuur en bestemmingsplannen uitvoeren. Draag geschikte locaties aan.
Gemeente
Garantie van overname: systeem op gemeentedak overnemen als de business case weg valt
Startsubsidie: dekking van ‘soft’-kosten*
Met fte ondersteunen van ‘soft’-kosten*
Creëer schaalgrote ten voordele van inkoop van de panelen
en afspraken met de leverancier
Informatievoorziening loket, samenbrengen van partijen, faciliteren van activeren van burgers, netwerker/verbinder
Afstemmen van gemeentelijk beleid en organisatie: op verduurzaming van onderaf: onder andere vergunningen en regelgeving
Om niet gunnen van opstal op gebouw en leges voor land
Vooronderzoek infrastructuur, bestemmingsplannen en gebouwinventarisatie uitvoeren. Draag geschikte locaties aan
Bij invoeding op bestaande meter: langetermijnafspraken
maken tegen bespaarde energieprijs. Actief bijdragen aan
gelijktijdigheid**.

* Proces - communicatie - projectontwikkeling - administratiekosten
** Afschaffen 2e aansluiting voor grootgebruikers wordt onderzocht

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Woningcorporatie
Met fte ondersteunen van ‘soft’-kosten*
Creëer schaalgrootte ten voordele van inkoop van de panelen en afspraken met de leverancier
Vooronderzoek gebouw en grondinventarisatie uitvoeren.
Draag geschikte locaties en gebouwen aan
Om niet gunnen van opstal op corporatiegebouw of land
Investering van de huurders “voorschieten” en lidmaatschapsrecht bij huurovereenkomst vastleggen.
Bedrijven
Ondersteunen in werving en communicatie. Het bedrijf kan
dan bijvoorbeeld mede uiting geven aan een groen imago
Om niet gunnen van opstal op gebouw of land
Vooronderzoek gebouwinventarisatie uitvoeren
Bij invoeding op bestaande meter: langetermijnafspraken
maken tegen bespaarde energieprijs. Actief bijdragen aan
gelijktijdigheid**.
Energieleverancier
Ondersteunen in de werving en communicatie. De leverancier behaalt namelijk een mogelijk voordeel met nieuwe
klanten
Geen administratiekosten rekenen
PPA van 10 jaar afsluiten
PPA afsluiten op basis van zelflevering
PPA afsluiten op basis van invoeding tegen particulieren prijzen.

Specialiteiten

Postcoderoos
efficiëntere business
case
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7

Business model

Het laatste doel van de co-creatie was het uitwerken van een transparant business model, dat het
effect van bepaalde risico’s aangeeft. Dit model is in dit co-creatietraject op basis van een eerder
ontwikkeld model voor Energie-U en Morgen Groene Energie samen met Soft Energy doorontwikkeld. Het is het basismodel postcoderoos.
Het business model is stapsgewijs in te vullen met eigen bekende gegevens van een specifiek project. Daarnaast kunt u de inventarisatie van gegevens uit BIJLAGE B – INVENTARISATIE KOSTEN
gebruiken als uitgangswaarde. Het business model presenteert het resultaat in 2 grafieken: de
Cashflow en de Opbrengsten/Kosten van het totale project. Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven voor de coöperatie en leden apart samengevat.
7.1

Risico’s en gevoeligheid

Gevoeligheid en bandbreedte
Voor elke parameter in het model is naast een uitgangswaarde (genaamd de gemiddelde waarde)
ook een maximum- en minimumwaarde op te geven. Dit is voor de parameters die bekend zijn natuurlijk niet meer nodig. Voor de parameters die nog onbekend zijn, kan je met duiding van de
maximum- en minimumwaardes een bandbreedte plotten in de grafiek.
Een voorbeeld
Bij de invoer gegevens beheer, vullen we de beheerkosten in. Voor het gemak van de uitleg voeren
we nu slechts in 1 rij een fictief bedrag in waarvan we nog niet zeker zijn. Bijvoorbeeld verzekeringskosten = 850 €/jaar. Dit is de uitgangswaarde. We verwachten dat de verzekering maximaal
1.000 euro en minimaal 500 euro zal zijn. De totale beheerkosten en minimum en maximum worden automatisch uitgerekend. Momenteel vullen we geen kans voor minimaal en maximaal in. Dit
betekent effectief dat de kansen voor de drie getallen evenwichtig verdeeld worden (33,3%).

Als we dan naar het groene vlak kansberekening gaan vullen we bv 40 in. Het model voert dan 40
berekeningen uit gelijk verdeeld tussen het minimum en maximum.
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Het resultaat is een bandbreedte van cashflows met 40 mogelijke uitkomsten tussen het minimum
en het maximum. De uitgangswaarde (genaamd gemiddeld) is in rood aangegeven. (Zie Figuur 9)
In de praktijk kan je dus, voor alle parameters waarvan je niet zeker bent, een maximum en minimum aangegeven. Dit resulteert voor het totaal in een bandbreedte van de business case. De berekende IRR en TVT in het tabblad “samenvatting totaal” is op basis van de gemiddelde waarde.
Figuur 9: Voorbeeld van cashflows uit het business model met een geplotte bandbreedte
die afhankelijk is van de opgegeven minimum- en maximumwaarde

Risico’s en kansberekening
De kansberekening kan meer dan het plotten van een bandbreedte. Daarvoor zijn de invulvlakken
“kans minimum” en “kans maximum” gemaakt. Hier kunnen we een risico-inschatting maken. Wat
is de kans dat je op een minimumbedrag uitkomt en wat is de kans dat je op een maximumbedrag
uitkomt. Het totaal aan kans is 100%. We schatten in het volgende voorbeeld in dat het zeer waar-

Blad 41

schijnlijk is dat we het maximumbedrag bereiken en niet zo waarschijnlijk dat we het minimumbedrag bereiken. In dit voorbeeld vullen we in minimumkans 5%, maximumkans 45%. De kans van
de gemiddelde uitgangwaarde is daarmee 50%. Als je 20% aan minimaal toebedeeld en 10% aan
maximaal dan krijgt de uitgangswaarde 70%.

Het resultaat van het voorbeeld is dat een groter aantal cashflows (45%) geplot wordt met de hogere kostenpost en een
klein aantal cashflows (5%) met de lage kostenpost. De verdeling van de lijnen geeft een indicatie van waarschijnlijkheid
en dus risico van de business case (zie
Figuur 10).

Figuur 10: Voorbeeld van een kansverdeling van cashflows die afhankelijk is van het ingeschatte risico van maximum- of minimumwaarde

Let op: als je voor de minimumkans bijvoorbeeld 60% invult, dan zal de berekening van het gemiddelde deze kans overnemen als uitgangswaarde. Het is logisch als de uitganswaarde de hoogste
kans toebedeeld krijgt. Dus logischerwijs verdeel je maximaal nog 50% kans over het maximum en
minimum.
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7.2

Gevoelige parameters

Tijdens de co-creatiesessies concluderen de deelnemers dat de gevoeligste parameters voor de business case zijn:





Capex: Totaal investering
Opex: Jaarlijkse kosten
Periode en hoogte van tarieven: voor invoeding en verrekening bij particulier
Periode en hoogte van de Korting

Als je nog geen goed zicht hebt op een specifiek project, nog geen goede gebouw inventarisatie en
offertes, dan is de Capex de parameter die de grootste spreiding en gevoeligheid kent. Zoals te
zien is in Figuur 11 resulteert dit in een behoorlijke bandbreedte. We vullen een voorbeeld van deze spreiding in, in het model.

De uitkomst laat zien hoe groot de bandbreedte is afhankelijk van de totale capex. In dit geval tonen we aan dat het aantal projecten dat op basis van minimale kosten een tvt van minder dan 10
jaar een stuk kleiner is dan het aantal projecten dat niet haalbaar is (Zie Figuur 11).
Figuur 11: Bandbreedte van cashflows van business cases op basis van de normaal verdeling van de total Capex

Een andere gevoelige parameter zijn de periodes van de korting en de tarieven van de leverancier.
Het model heeft de mogelijkheid om een minimum- en maximumscenario in te vullen. In dit voorbeeld vullen we een maximaalscenario in op basis van een korting van 15 jaar.
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Het resultaat van dit scenario is dat de business case 3 verschillende scenario’s laat zien (Zie Figuur 12). Het resulteert nog niet in de spreiding van mogelijkheden tussen de scenario’s. Deze
wordt pas zichtbaar als er andere parameters met een maximum- en minimumwaarde zijn ingevuld
(Zie Figuur 13).
Figuur 12: Voorbeeld cashflows afhankelijk van de periode van de korting als ingevuld
scenario
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Figuur 13: Voorbeeld cashflows afhankelijk van scenario en een spreiding op minimumen maximumwaarde van een bepaalde parameter

7.3

Opbrengsten en kosten

De tweede figuur uit het business model geeft een beeld van de totale jaarlijkse opbrengsten en
uitgaven per kWh op basis van de uitgangswaarde (genaamd gemiddelde waarde). De uitgaven
zijn tijdens de afschrijvingsperiode inclusief de afschrijvingskosten en zo mogelijk ook rentekosten.
Na de periode van afschrijving zijn nog alleen de onderhoudskosten relevant. Deze figuur geeft
transparant weer of de business case over de gehele periode een positieve cashflow behoudt.
Een voorbeeld van een gezonde duurzame business case heeft over de hele levensduur een positief
resultaat. Zowel binnen de periode van 10 jaar maar ook na jaar tien blijft een positieve resultaat
behouden (zie Figuur 14). Een verontrustende business case is een case die vanwege goede plusafspraken en de korting de eerste 10 jaar positief draait, maar bij wegvallen van deze afspraken
terugvalt op inkomsten vergelijkbaar aan de onderhoudskosten (Zie Figuur 14). Bij negatief uitvallende onderhoudskosten is deze business case niet duurzaam en zal de coöperatie het systeem
zeer waarschijnlijk snel ontmantelen. De korte zekere periode van de belastingkorting en onzekerheden na jaar tien, zijn een risico voor dit soort gevallen. (Zie ook paragraaf 3.4 )
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Figuur 14: Voorbeeld kosten en opbrengsten (€/kWh) tijdens de project levensduur van
een duurzame business case

Figuur 15: Voorbeeld kosten en opbrengsten (€/kWh) tijdens de project levensduur van
een business case die de eerste 10 jaar positief draait en na wegvallen van de korting
kan terugvallen op een minimale tot negatieve cashflow
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BIJLAGE A – AFKORTINGEN

VvE

Vereniging van Eigenaren

BOS

Balance of System

SER

Sociaal Economische Raad

PPA

Power Purchase Agreement

ECN

Energie Centrum Nederland

tvt

terugverdientijd

EB

Energie Belasting

IRR

Internal Rate of Return

DDE

Decentrale Duurzame Energie

Capex

Capital expenses

EZ

Economische Zaken

Opex

Operational expenses

MKB

Midden en Klein Bedrijf

SDE+

Stimulering Duurzame Energie plus

zzp’er

zelfstandige zonder personeel

AO

Algemeen Overleg

GWp

Gigawat piek vermogen

GvO

Garanties van Oorsprong

MWp

Megawat piek vermogen

kWh/MWh

Kilowat uur/Megawat uur

kWp

Kilowat piek vermogen

PV

PhotoVoltaic

3x80A

3x80 Ampere

btw

belasting toegevoegde waarde
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BIJLAGE B – INVENTARISATIE KOSTEN
De berekende casuïstiek is samen door de partners en kennisleveranciers gecreëerd. De basis zijn
de kosten en aannames die coöperaties in de praktijk maken. Deze kosten en aannames zijn door
alle partijen aangeleverd en besproken. Deze bijlage toont de kosten die in hoofdstuk 3.1 zijn samengevat in onder andere Figuur 2 en Figuur 3.
Figuur 16: Inventarisatie van de aansluitkosten

Figuur 17: Inventarisatie van de aansluitkosten en jaarlijkse kosten voor het netbeheer
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Figuur 18: Inventarisatie van de technische advieskosten, tijdens projectvoorbereiding

Figuur 19: Inventarisatie van de projectontwikkelingskosten
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Figuur 20: Inventarisatie van de communicatiekosten
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