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Het Project Wachtlijst 

 
1.1 Introductie 
De Coöperatie realiseert zonnestroominstallaties op relatief grootschalige daken – met een 
oppervlakte van minimaal 250 vierkante meter. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een specifiek 
voor dit doel ontwikkeld subsidiemodel: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 
(SCE). Het betreft daken waar anders – buiten dit subsidiemodel – geen sluitende business-case te 
maken valt. De SCE is de vervanger van de zogenaamde postcoderoosregeling – alle vóór 2022 
gerealiseerde projecten vallen nog onder deze laatste regeling. 

 

1.2 Verminderde CO2-uitstoot als rendement 
Het gaat de leden van de Coöperatie Zon op Heemstede niet om het financieel rendement! De 
reden om een project te realiseren is om wezenlijk bij te dragen aan het beperken van de CO2 
uitstoot. Elk zonnepaneel extra betekent dat een kolen- of gascentrale iets minder hard hoeft te 
draaien. Toch iets om even stil van te worden en - als deelnemer - om trots op te zijn.  

Deze informatiebrochure geeft informatie over het project genaamd Project Wachtlijst 
(“Wachtlijst”). Dit is geen feitelijk concreet project, maar betreft de wachtlijst waar 
geïnteresseerden in eventuele toekomstige projecten zich kunnen inschrijven.  

Als een nieuw concreet project gerealiseerd gaat worden krijgen de mensen op de wachtlijst in 
principe de mogelijkheid te participeren. Je kunt dan deelnemen in dat project door lid te worden 
van de coöperatie Zon op Heemstede en je in te schrijven voor een of meer certificaten. Een 
certificaat is een aandeel in de zonnestroominstallatie waarmee jaarlijks een geschat gemiddelde 
opbrengst van 250 kWh aan elektriciteit wordt gerealiseerd. Hierdoor verminder je de CO2-
uitstoot, per certificaat bespaar je circa 115 kilo CO2. 

De Coöperatie streeft naar een certificaatprijs van €300 tot €350 met een terugverdientijd van 7 
tot 10 jaar. De zonnestroominstallaties worden in principe gerealiseerd voor een periode van 15 
jaar, dit hangt samen met de subsidievoorwaarden. 

 

1.3 Afhankelijkheid 
De Coöperatie is voor het realiseren van nieuwe projecten afhankelijk van het vinden van 
geschikte panden en de bereidheid van pandeigenaren om met de Coöperatie samen te werken. De 
dakconstructie dient daarbij sterk genoeg te zijn en het dak dient minimaal een oppervlakte te 
hebben van 250 m2. Er bestaat overigens geen garantie dat er in de toekomst nog nieuwe projecten 
gerealiseerd gaan worden.  
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2 De Coöperatie Zon op Heemstede 
 

2.1 Het begin 
Een coöperatie (of coöperatieve vereniging) is een rechtspersoon en een bedrijf met een specifiek 
karakter. De leden van een coöperatie zijn niet alleen gezamenlijk eigenaar, maar hebben het via 
de Algemene Leden Vergadering (ALV) ook voor het zeggen in de coöperatie. De Coöperatie 
heeft geen winstoogmerk – het onbezoldigde bestuur wordt uit en door de leden gekozen. 

 

2.2 Waarom doen we dit eigenlijk? 
We doen dit uit idealisme - voor het behoud van onze enige leefomgeving: de Aarde.  
Het is noodzakelijk om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en uiteindelijk tot nul 
terug te brengen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, daarvoor zijn vele kleine stappen 
nodig. Een van de manieren om dit te doen is door het zelf op duurzame wijze opwekken van 
energie. 

We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kWh stroom per jaar. Meestal 
wordt dit met fossiele brandstoffen opgewekt, wat een uitstoot van bijna 2.000 kilo 
koolstofdioxide (CO2) per jaar per huishouden veroorzaakt - en dat alleen al voor stroom. Veel 
huishoudens willen graag zonnepanelen op eigen dak, maar niet iedereen heeft een dak dat 
daarvoor geschikt is. In coöperatief verband kunnen we op meer geschikte daken van o.a. stallen, 
scholen of industriële gebouwen in de omgeving alsnog zelf zonne-energie opwekken. Dit wordt 
financieel ondersteund door de overheid. 

Er zijn inmiddels al honderden lokale coöperaties actief in Nederland en nog eens tientallen zijn 
in ontwikkeling. Door het samen te doen stimuleren we elkaar en maken we duurzame 
energieopwekking voor iedereen bereikbaar. 

 

2.3 Relatie met EnergieSamen   
De Coöperatie Zon op Heemstede krijgt uitgebreide ondersteuning van de Coöperatie Energie 
Samen - bij het sluiten van contracten met betrokken partijen en deelnemers.  Zon op Heemstede 
is lid van deze coöperatie. 

EnergieSamen levert ook ondersteunende diensten voor de exploitatie en administratie van de 
coöperatie. Hierdoor kan een lage kostenstructuur en een hoog kwaliteitsniveau worden 
gerealiseerd.  
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2.4 Oprichting en bestuur 
De coöperatie Zon op Heemstede is op 1 november 2013 opgericht door Remmert Pels en Dick 
van Zadelhoff, het huidige bestuur bestaat uit: 

Theo Koelman (operations) 
Egbert Dijkstra (voorzitter) 
Hanneke Lankveld (communicatie) 
David van Duffelen (penningmeester) 
Martijn Kock (secretaris) 
 
 
2.5 Wat doet de Coöperatie eigenlijk? 
De coöperatie zoekt in Heemstede en omgeving daken die geschikt zijn om zonnepanelen op te 
leggen, sluit een overeenkomst af met de pandeigenaar en werft deelnemers aan het project. 
Voorafgaand wordt door een erkende constructeur een sterke-constructieberekening uitgevoerd 
zodat we zeker weten dat het dak de installatie kan dragen. Ook worden afspraken gemaakt met 
de verzekeraar van het betreffende object. 

De coöperatie geeft opdracht aan de plaatselijke netbeheerder (Stedin) voor het realiseren van een 
‘Zuivere Terug Lever’-aansluiting van de gewenste capaciteit. Een dergelijke aansluiting is 
specifiek bestemd voor projecten als dit.  

Vervolgens geeft de coöperatie opdracht aan een installateur en overige toeleveranciers voor 
plaatsing van de installatie. De Coöperatie zorgt er voor dat installatie conform afspraken wordt 
gerealiseerd en in gebruik genomen kan worden.  

De coöperatie draagt zorg voor exploitatie en onderhoud van de installatie en een adequate 
administratie van het project. De coöperatie zorgt er ook voor dat pandeigenaar conform de 
afspraken onderhoud kan plegen aan de locatie.  

De coöperatie is eigenaar van de zonnestroominstallatie en ontvangt inkomsten daarvan. De 
coöperatie verkoopt de stroom die de installatie produceert aan een “groene” energieleverancier. 
Daarnaast ontvangt de coöperatie van diverse energieleveranciers een extra vergoeding voor het 
feit dat een lid klant van hen is en een reguliere overeenkomst met de energieleverancier heeft 
(dus geen actiecontract of iets dergelijks).  Aanvullend ontvangt de Coöperatie jaarlijks een aan de 
omvang van de installatie gerelateerde subsidie. 

Er zijn natuurlijk ook kosten, zowel algemene kosten voor de coöperatie zelf (bankrekening, 
administratie), als voor het project: verzekering, aansluitkosten elektriciteitsnet, 
projectadministratie, reservering voor onderhoud en ontmanteling van de installatie aan het einde 
van de looptijd. 

Participanten ontvangen jaarlijks een vergoeding van de coöperatie uit de inkomsten minus kosten 
van de coöperatie. 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering besluit over de hoogte van de uitkering. 

 
2.6 Wat heeft Zon op Heemstede al gerealiseerd? 
De Coöperatie Zon op Heemstede heeft (op 9 juli 2022) 98 leden. Sinds haar oprichting zijn, 
voorafgaand aan het Project Heems, de volgende vijf projecten gerealiseerd: 
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Van der Waalslaan 33, 40 panelen, gerealiseerd maart 2014 

 

 

Bosboom Toussaintlaan 18, 54 panelen, gerealiseerd april 2014 

 

 

 

Overboslaan 28, 109 panelen, gerealiseerd april 2014 
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Sportparklaan 16, 192 panelen, gerealiseerd mei 2015 

 

 

Cruquiusweg 45 (Dinkelhoeve), 272 panelen, gerealiseerd april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heems Sinds 1822, Kanaalweg 7, 2102 LD Heemstede.  
240 panelen. Realisatie: oktober 2018 
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Havenzon-I, Industrieweg 12, Heemstede 

82 panelen. Realisatie: 1 april 2020 

  

 

2.7 Wat betekent de inschrijving op de Wachtlijst? 
Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en geheel vrijblijvend, het verplicht je tot niets. Zodra 
een nieuw project ontwikkeld wordt kan je via het door jou opgegeven e-mailadres een 
uitnodiging krijgen om je in te schrijven. Als je op de wachtlijst staat heb je in principe voorrang, 
op volgorde van inschrijving. 

Het kan zijn dat voor een specifiek project besloten wordt van bovenstaande prioritering af te 
wijken.  Zo kan een pandeigenaar de voorwaarde stellen dat (eerst) een specifieke doelgroep 
benaderd wordt – ook kan de Algemene Ledenvergadering besluiten om een andere methodiek 
en/of volgorde van prioritering te gaan hanteren.  

 


