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Inleiding
Met WatBeters gaan we samen aan de slag. Met burgers, gemeente, bedrijven en
scholen. Hier zijn de getallen. In Overbetuwe gaan we de komende 15 jaar zo’n 580
miljoen (!) euro betalen aan de energiebedrijven. Als we zelf gaan bepalen hoe dat
enorme bedrag wordt besteed, kunnen we veel besparen.
Daarom is in 2017 WatBeters voor Heteren, Driel en Randwijk opgericht. Inmiddels
heeft de coöperatie bijna 90 leden en donateurs. Met elkaar zijn zij eigenaar van 500
zonnepanelen verdeeld over 2 daken:
•

Dak van de Bredeschool in Heteren (224 panelen)

•

Dak van verhuisbedrijf Jacobs in Heteren (276 panelen)

En nu heb jij de kans om ook lid te worden door zonnecertificaten op het dak van
Sporthal De Bongerd te kopen.
Er zijn vele redenen om mee te doen: we wekken samen duurzame energie op,
verduurzamen onze eigen omgeving en we doen dat samen met alle buren. Omdat we
energie in eigen hand nemen, vloeit er geld terug naar onze gemeenschap. En
uiteraard is er die aantrekkelijke korting op je energiebelasting.
Het kan ook zijn dat je eigen dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als:
-

je geen dak hebt, omdat je bijvoorbeeld in een flat woont;
omdat de dakconstructie van je huis niet geschikt is;
je een huis huurt en het dak niet van jou is;
je dak een ongunstige ligging ten opzichte van de zon heeft;
er schaduw optreedt door bomen of andere gebouwen;

Maar er kunnen nog meer argumenten een rol spelen, zoals:
- je wilt spaargeld in duurzame projecten investeren;
- je wilt geen grote installatie kopen maar toch voor een klein bedrag investeren in
zonne-energie.
Wat jouw motief ook is om mee te doen met WatBeters, we hebben ons best gedaan de
informatie zo helder mogelijk te presenteren. Mocht je toch nog vragen hebben, neem
dan contact met ons op via overbetuwe@watbeters.nl of kijk op de website
www.watbeters.nl.
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1. Het aanbod van WatBeters
Als inwoner van Heteren, Driel en Randwijk kun je eigenaar worden van een of meer
zonnecertificaten van het dak Sporthal De Bongerd in Heteren.
En om het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren, heeft onze overheid een
aantrekkelijke regeling ontwikkeld. Het werkt als volgt: als je in jouw wijk
(postcodegebied) samen zonnepanelen gaat plaatsen op een gebouw in de buurt –
bijvoorbeeld op een school of een bedrijf – dan krijgen alle deelnemers daarvoor een
belastingvoordeel. Over de hoeveelheid energie die jouw certificaten hebben
opgebracht, hoef je geen energiebelasting te betalen. Nadat de installatie in gebruik is
genomen garandeert de belastingdienst dit voor 15 jaar lang! Zie voorbeeld
belastingverklaring van eerdere projecten WatBeters.
Daarnaast wordt de energie die de panelen opwekken ook nog eens verkocht aan het
energiebedrijf. Dat geld gaat naar de coöperatie en wordt eerst gebruikt om alle kosten
van de coöperatie te betalen, zoals onderhoud en verzekeringen van de installatie. Met
al het geld wat overblijft kunnen we mooie dingen in de buurt financieren.
Je kunt deelnemen in het project door je in te schrijven voor één of meer certificaten.
Het certificaat geeft een recht op vrijstelling van de energiebelasting.
Aantal certificaten
Het project bestaat uit 314 zonnepanelen waarmee jaarlijks naar verwachting 82.500
kWh duurzame stroom wordt geproduceerd. WatBeters geeft 336 certificaten van 280
Wp uit voor het project Sporthal de Bongerd, zodat elk certificaat gemiddeld 245 kWh
per jaar opbrengt.
Prijs per certificaat
De prijs van een certificaat is vastgesteld op 300 euro.
Looptijd
De looptijd van het project is 15 jaar.
De cijfers
Je verdient je investering terug door de korting op je energiebelasting. Over dat deel
dat jij met je certificaat opwekt, betaal je geen energiebelasting. Dit is mogelijk omdat
we gebruik maken van de zogenaamde postcoderoosregeling. Op basis van historische
energiebelastinggegevens, zonne- instralingsgegevens en inflatie hebben we
onderstaande doorrekening gemaakt.
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Samenvatting: begrote opwek per certificaat (gemiddeld 245 kWh per jaar) *
Eenmalige investering
Voordeel voor de deelnemer:

300 euro

Verwachte korting energiebelasting gem. per jaar 31,59 euro*
Totaal voordeel na 15 jaar
473,84 *
Totale winst na 15 jaar
173,84euro*
Verwacht rendement
7,79%*
Terugverdientijd

10 jaar

*Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt onder meer rekening gehouden met
zoninstraling, degradatie van de zonnepanelen, historische ontwikkeling energiebelasting etc.

De werkelijke opbrengst kan hoger of lager uitvallen. In een extra zonnig jaar wekken
de panelen meer stroom op. In dit geval wordt er meer verdiend dan in een bewolkt
jaar en is ook het belastingvoordeel hoger. Daarentegen hebben we ook met een
aantal onzekerheden en risico’s te maken. Meer daarover lees je in het hoofdstuk ‘Wat
kan er misgaan?’.
Procedure aanbod
Vanaf 27 mei 2019 kunnen inwoners zich inschrijven op de website www.watbeters.nl.
Iedereen die zich in heeft geschreven ontvangt een aanbod voor het kopen van
certificaten op basis van zijn of haar inschrijving. We hanteren daarbij het ‘Wie het
eerst komt, die het eerst maalt’ principe.

Als alle certificaten verkocht zijn geven we opdracht aan geselecteerde leveranciers om
met de beste offerte te komen.

2. Spelregels
We maken dus gebruik van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ of formeel: de
“Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek”. In een postcoderoosproject worden
zonnepanelen door meerdere mensen samen op een lokaal dak gelegd. Je kunt
deelnemen aan zo’n project door certificaten te kopen van de coöperatie. Zo’n
certificaat komt overeen met een bepaald opwekvermogen.
Deze landelijke regeling is per januari 2014 van kracht geworden en bedoeld om
duurzame energieopwekking van en door burgerinitiatieven te stimuleren. Inmiddels zijn
er in Nederland al zo’n 70.000 huishoudens lid van een energie coöperatie.
De Nederlandse overheid heeft hiermee een hele mooie – maar ook zeer complexe
regeling – ontwikkelt. WatBeters wil die complexiteit wegnemen en iedereen enthousiast
maken: burgers, bedrijven, gemeenten en scholen.
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Dat doen we heel eenvoudig. We voeren een lokale campagne en informeren iedereen
over alle aspecten. Want dit zijn de spelregels zoals onze overheid die bepaald heeft:
•
•
•
•

Je woont binnen het postcodegebied van het zonnedak;
Je investeert in minimaal 1 certificaat en maximaal het aantal o.b.v. je eigen
verbruik;
Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen energieaansluiting
(kleinverbruik aansluiting;
Je wordt lid van de coöperatie. Dat gebeurt automatisch als je een certificaat
koopt.

Postcodegebied van project Sporthal De Bongerd
Het project Sporthal De Bongerd heeft als postcodegebied de postcodes 6665, 6666
en 6668.
Controleer of je energieleverancier de regeling ondersteunt
Om het belastingvoordeel van de zonnepanelen via je energierekening te verrekenen,
moet je klant zijn bij een leverancier die de Regeling Verlaagd Tarief ondersteunt. Een
aantal energiebedrijven doen dat niet, omdat ze het gedoe vinden. Daarom zijn wij op
zoek gegaan naar een partner: die de verrekening geen gedoe vindt en die ervoor
zorgt dat de belastingkorting op je jaarrekening wordt verwerkt. Deze partner is
energiemaatschappij ENGIE. Bovendien hebben zij, speciaal voor leden van
WatBeters, een scherp energietarief vastgesteld.
Nog meer voordeel
En als we samen gas en stroom inkopen, kunnen we als gemeenschap ook besparen.
We hebben met ENGIE afgesproken dat ze in ruil voor alle klanten die via WatBeters
komen ook een bijdrage leveren. ENGIE geeft gemiddeld 50 euro per klant per jaar
aan de lokale coöperaties. Klanten van ENGIE betalen hierdoor geen ledenbijdrage
aan de coöperatie. Een uitstekende partner dus. Wil je weten wat je energiekosten zijn
en hoeveel je bespaart? Bereken je energiekosten.
Overstappen is niet verplicht
De overstap naar ENGIE is niet verplicht. Zorg ervoor dat je bij een energieleverancier
zit die bereid is om de fiscale verrekening te accepteren. Dat kun je navragen bij je
leverancier. Als je leverancier bereid is om de belastingkorting te verrekenen, dan moet
de coöperatie hiervoor jaarlijks handmatig een verklaring laten opmaken. Dit kost 50
euro, die bij jou in rekening gebracht wordt.
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3. Het project: Sporthal De Bongerd

Het zonnestroomsysteem wordt geplaatst op Sporthal De Bongerd, Flessestraat 54,
6666CR te Heteren. De gemeente Overbetuwe is eigenaar van het pand.
De gemeente stelt het dak beschikbaar
De gemeente stelt het dak beschikbaar aan de coöperatie voor de plaatsing van
zonnepanelen van en voor inwoners van Heteren, Driel en Randwijk. Daarvoor wordt
geen vergoeding gevraagd. De Gemeente en de coöperatie hebben een
gebruiksovereenkomst waarmee het volgende werd overeengekomen:
• De coöperatie kan minimaal 15 jaar gebruik maken van het dak.
• Alleen de coöperatie kan het recht van opstal beëindigen.
• De cooperatie is juridisch en economisch eigenaar van de zonne- installatie.
• De coöperatie draagt zorg voor de benodigde verzekeringen.
• Door de coöperatie zal een service- en onderhoudscontract worden
afgesloten.
Het zonnestroomsysteem
Het zonnestroomsysteem bestaat uit 319 panelen.
De technische specificaties
De technische specificaties worden ingevuld zodra de leverancier bekend is. De eisen
die we stellen zijn als volgt:

Panelen
Ten minste 280Wp
Omvormers
A-klasse
Aansluiting op het elektriciteitsnet inclusief
Garantie op panelen en omvormers Tenminste 10 jaar
Op afstand, en inzichtelijk
Monitoring
voor leden
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Onderhoudscontract
Lokale betrokkenheid

verplicht
Wat draagt de installateur
bij aan de gemeenschap

De exacte gunningscriteria zijn op te vragen via info@watbeters.nl. Nadere informatie
wordt uiteindelijk vastgelegd in de offerte.
Installateur
Om de juiste installateur voor het zonnestroomsysteem te vinden worden door
WatBeters maximaal vijf leveranciers uitgenodigd om op basis van de gunningscriteria
de beste offerte neer te leggen. Dit is een uitgebreid selectietraject om te komen tot de
beste leverancier. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met productkwaliteit,
kwaliteitscontrole tijdens plaatsing en na oplevering, de totale kosten over de
levensduur inclusief onderhoud en vervangingen, garantiebepalingen, levering,
referentieprojecten leverancier, service en de sociale en maatschappelijke
betrokkenheid (gunningscriteria).
De zonnepanelen worden niet eerder dan in de tweede helft van 2019 geplaatst.
Verkoop Energie
De opgewekte elektriciteit van de zonne-installatie wordt in het eerste jaar
(2019/2020) verkocht aan energieleverancier ENGIE. WatBeters voor Heteren, Driel
en Randwijk heeft hiervoor een contract met deze energieleverancier afgesloten.

De belangrijkste kenmerken van het contract:
•
•

Een kWh-vergoeding;
Een vergoeding per aansluiting per jaar aan de coöperatie voor leden en
donateurs van de coöperatie die via WatBeters overstappen en klant worden van
ENGIE.

De definitieve prijzen zijn op te vragen via overbetuwe@watbeters.nl

4. Financieel overzicht voor de coöperatie
De coöperatie heeft voor dit project met de volgende kosten en opbrengsten te maken:
Investeringskosten (eenmalig 2019)
De coöperatie investeert eenmalig in de plaatsing van de zonne-installatie. De
investeringskosten omvatten de kosten voor de technische installatie (zonnepanelen,
omvormers, kabels, aansluiting, bouw- en montagekosten, e.d.), kosten voor het voeren
van wervingscampagnes, kosten voor projectbegeleiding en voor het opzetten van de
projectadministratie (notariële kosten voor het recht van opstal) als ook de
onderzoekskosten naar de draagkracht van het dak. Ook is er een post ‘onvoorzien’
opgenomen. Andere eenmalige kosten, zoals voor, communicatiemiddelen, website en
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andere overheadkosten worden gefinancierd met een subsidie van de provincie. Het
bestuur werkt op vrijwillige basis.
De investeringskosten worden dus100% gefinancierd uit het ledenkapitaal, verworven
met de uitgifte van certificaten, mogelijk aangevuld met de provinciale subsidie.
Exploitatie: inkomsten voor de coöperatie
1. Opbrengsten energie
De belangrijkste inkomstenbron voor de coöperatie bestaat uit de verkoop van de
zonnestroom aan de energieleverancier (voor de periode 2019/2020 is dit ENGIE).
Hoe de prijs zich de komende jaren ontwikkelt is lastig te voorspellen. Voor de
begroting gaan we uit van een stabiele marktprijs. De verwachte jaarlijks opbrengst van
de stroomverkoop voor de 3 locaties samen is ca €13.000 (bij een totale
stroomproductie van ca 202.555 kWh per jaar en op basis van het huidige prijsniveau).
2. Ledenbijdrage energieleverancier
Een tweede inkomstenbron bestaat uit de ledenbijdragen van de energieleverancier.
Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal leden dat via WatBeters klant wordt bij
ENGIE. In de begroting van de 3 locaties schatten we het aantal leden dat klant is bij
ENGIE op ca 100. Hoe meer leden overstappen naar ENGIE, hoe meer inkomsten voor
de coöperatie.
3. Donaties
Inwoners kunnen vanaf 50 euro per jaar ook donateur worden van de coöperatie.
Deze inwoners kopen geen zonnepanelen, maar doneren aan de coöperatie.

De exploitatiebegroting wordt tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd.
Exploitatie: kosten voor de coöperatie
Jaarlijks worden kosten gemaakt. Hierbij gaat het o.a. om:

•
•
•
•
•
•
•
•

kantoor-, drukwerk- en reclamekosten
automatiseringskosten
lidmaatschaps-/abonnementskosten
kosten voor service- en onderhoudswerkzaamheden
administratiekosten
vergader- en representatiekosten
verzekeringskosten
rente- en bankkosten

Onder verzekeringskosten wordt verstaan de premies voor een dekking voor schade
aan de zonnepaneelinstallaties, bedrijfsaansprakelijkheid en
bestuurdersaansprakelijkheid.
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De coöperatie heeft voor dit project met de volgende kosten en opbrengsten te maken:

5. Wat kan er misgaan?
Aan de investering in het project (door middel van de aanschaf van certificaten) zijn
risico’s verbonden. We raden uiteraard iedereen aan zelf de risico’s te beoordelen en
op basis daarvan te kiezen of je zonnecertificaten koopt. Echter: als WatBeters hebben
we ervoor gezorgd dat de risico’s minimaal zijn en/of goed zijn afgedekt. Toch vinden
we het belangrijk om ze hieronder even voor je op een rijtje te zetten.
De risico’s voor deelnemers zijn:
Verlaging van de energiebelasting
De vrijstelling voor de energiebelasting wordt voor 15 jaar gegarandeerd in een
schriftelijke verklaring van de belastingdienst. Deze belastingvrijstelling is afhankelijk
van de hoogte van de energiebelasting (en de btw op de belasting) en daarmee van de
energiebelastingtarieven. Deze tarieven worden jaarlijks door de overheid bijgesteld.
Als het tarief voor belasting op elektriciteit toeneemt, dan neemt het voordeel voor
deelnemers toe en kan er een hoger rendement op het certificaat gerealiseerd worden.
Neemt het tarief af, dan neemt ook het voordeel af. We verwachten overigens niet dat
de overheid de energiebelasting helemaal zal afschaffen.
Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief)
Om aanspraak te kunnen maken op de Regeling Verlaagd tarief is een beschikking
(‘aanwijzing’) nodig van de Belastingdienst. Deze wordt aangevraagd voor dit project
voordat de opdracht tot de bouw van de installatie wordt gegeven. Als deze
beschikking verkregen is, dan garandeert de wetgever het verlaagd tarief voor de
volledige termijn van 15 jaar voor lopende projecten. Als de regeling stop wordt gezet
dan vormt dat dus geen risico voor de lopende projecten.
Aantal zonuren
Het aantal zonuren is de afgelopen tien jaar gestegen. De klimaatverandering gaat ons
allen veel geld kosten, maar een klein beetje wordt terugverdiend doordat het aantal
zonuren in Nederland en daarmee de energieopbrengst, op lange termijn zal stijgen.
Maar bij een bewolkt jaar, kan de opbrengst lager zijn.
Verhuizing buiten de postcoderoos
Bij een verhuizing buiten het postcoderoos-gebied vervalt het recht op het verlaagd
tarief. Het certificaat kan tegen de restwaarde overgenomen worden door een ander of
nieuw lid of bijvoorbeeld met de verkoop van de woning aan de nieuwe eigenaar
worden mee verkocht. Tot nu toe is dat zonder probleem gelukt. De coöperatie kan
daarbij bemiddelen, maar kan niet garanderen dat het certificaat een nieuwe eigenaar
vindt.
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Het lukt niet om voldoende certificaten in dit project te verkopen
In dat geval gaat het project niet door en ontvangt iedereen zijn geld terug.
Er worden meer certificaten dan beschikbaar verkocht
Dat is mooi! Dan gaat het bestuur snel op zoek naar nog meer daken. Heb je al
betaald maar val je net buiten de boot? Dan ontvang je je geld terug.
Aansprakelijkheid van leden
De rechtsvorm van de coöperatie is UA – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het financiële
risico zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft ingelegd in de
coöperatie. Leden van de coöperatie kunnen daarom nooit op hun privé́ vermogen
aangesproken worden.

De risico’s voor de coöperatie zijn:
Aansprakelijkheid van coöperatie.
Het bestuur is verzekerd via een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor is
het persoonlijk risico voor bestuurders beperkt tot onbehoorlijk bestuur, zoals het geval
is bij fraude en misbruik. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vraagt het
bestuur decharge aan haar leden. Hierdoor worden bestuurders ontlast van
aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid. Daarnaast vraagt het bestuur
voor toekomstige activiteiten goedkeuring aan haar leden op basis van een kosten- en
batenbegroting.
Marktprijs voor elektriciteit
De vergoeding voor de opgewekte stroom kan gedurende de looptijd van het project
fluctueren. De inkomsten uit de stroomverkoop zijn met name afhankelijk van het aantal
zonne-uren in combinatie met de marktprijs voor zonnestroom. De marktprijs wordt
maandelijks door energiebedrijven bijgesteld aan de hand van de
marktomstandigheden. Dit ligt dus niet vast. Een dalende stroomprijs leidt tot lagere
inkomsten voor de coöperatie en een toename van het aantal zonne-uren leidt tot
hogere inkomsten voor de coöperatie. Dit risico is relatief beperkt omdat tegenvallende
toekomstige inkomsten voor de coöperatie leidt tot lagere uitkeringen aan goede
doelen.
Ledenbijdrage voor overstappende deelnemers
De ledenbijdrage die de coöperatie krijgt als een van de leden overstapt naar de
energieleverancier aan wie de stroom wordt verkocht (in dit geval ENGIE), zorgt voor
een extra bron van inkomsten voor de coöperatie. Deze inkomsten zijn onzeker. Het is
mogelijk dat deze vergoeding wordt verminderd of afgeschaft in de komende jaren.
Bovendien is niet zeker hoeveel leden willen of kunnen overstappen.
Geen subsidie toegekend
De coöperatie maakt gebruik van subsidieregelingen. Het is mogelijk dat een subsidie
niet wordt toegekend. Hierdoor kan de lokale coöperatie voor maximaal 25% van de
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totale kosten van het project een tien jarige lening af gaan sluiten. Deze
financieringskosten kunnen tot hogere exploitatiekosten voor de coöperatie leiden en
daardoor tot lagere uitkering aan goede doelen.
Productgaranties en systeemprestaties
Met de installateur van de zonne-installatie worden afspraken gemaakt over de
garantietermijnen voor de reparatie danwel vervanging van onderdelen van de
installatie. Er blijft een risico dat leverancier(s) van toegepaste producten hun
garantieverplichtingen niet meer kunnen nakomen als gevolg van faillissement en
dergelijke.
Schade aan de installatie
De installatie wordt verzekerd tegen schade, diefstal en vandalisme. Daarnaast is een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten in het geval er schade aan derden
ontstaat als gevolg van onheil ontstaan vanuit de installatie. Schade gedurende het
bouwproces is gedekt door de verzekering van de installateur.

6. Melding Autoriteit Financiële markten
Deelname in een coöperatief zonproject wordt sinds eind 2017 door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) gezien als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5
miljoen euro is de aanbieder vrijgesteld van de prospectusplicht. Wel moeten de
aanbiedingen vooraf worden gemeld bij de AFM en zijn aanbieders verplicht gegevens
te verstrekken aan deelnemers met gebruik van een informatiedocument (volgens het
standaardformat van de vrijstellingsregeling). Dit is bedoeld om deelnemers te helpen
om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Dit
informatiedocument moet met de melding worden verstrekt aan de AFM. Aanbieders
zijn daarnaast verplicht om de volgende vrijstellingsvermelding op te nemen bij alle
reclame-uitingen.

WatBeters voor Heteren, Driel en Randwijk heeft het project bij de AFM gemeld. Het
informatiedocument dat daarbij is meegeleverd, is op de website te vinden. Het is een
samenvatting van de informatie uit deze (voorliggende) brochure.
Deze informatiebrochure is geen ‘prospectus’ of ‘informatiedocument’ (in formele zin
van de AFM). Het is bedoeld om potentiele deelnemers te informeren over de financiële
aspecten van het project. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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7. Fiscale aspecten
Belastingopgave
De Belastingdienst beschouwt de certificaten als een investering. Dit betekent dat de
deelnemer de waarde van de certificaten moet opgeven bij de aangifte
inkomstenbelasting. De deelname valt onder box 3 voor sparen en beleggen bij de
Aangifte Inkomstenbelasting (voorheen ‘vermogensbelasting’).

Er is geen box 3-belasting verschuldigd als het totale box 3-vermogen (bezittingen
minus schulden) lager is dan de box 3-vrijstelling. Is het totale box 3-vermogen hoger
dan de vrijstelling dan is over de meerwaarde van de certificaten inkomstenbelasting
verschuldigd volgens de in het betreffende jaar geldende belastingwetgeving.

8. De coöperatie WatBeters voor Heteren, Driel en Randwijk
Van burgerinitiatief naar coöperatie
WatBeters voor Heteren, Driel en Randwijk (hierna te noemen WatBeters HDR) is
ontstaan als burgerinitiatief, in samenwerking met gemeenten en scholen. In 2017 zijn
wij gestart met een eerste postcoderoosproject in Heteren met als doel het opwekken
van duurzame energie voor en samen met de bewoners van de dorpen

Waarom een coöperatie? Samen ondernemen voor een duurzame toekomst
WatBeters HDR is een coöperatie (rechtsvorm: ‘coöperatieve vereniging’). Deze
specifieke ondernemingsvorm is geschikt voor collectieve exploitatie van een zonneinstallatie en andere vormen van duurzame energieopwekking. Dit gebeurt op vele
plekken in Nederland. We hebben voor deze vorm gekozen omdat we op deze manier
met betrokken inwoners samen aan de slag gaan met de energietransitie.
De leden van de coöperatie ondernemen samen en dragen bij aan de verduurzaming
van de energievoorziening in Heteren, Driel en Randwijk, door exploitatie van een
collectieve zonne-installatie.
Voorwaarde om gebruik te maken van de postcoderoosregeling is dat de installatie
economisch en juridisch eigendom is van een coöperatie en dat de investerende
deelnemers lid zijn van de coöperatie. De leden van een coöperatie hebben
zeggenschap: elk lid heeft één stem in Algemene Leden Vergadering (ALV), ongeacht
het aantal certificaten dat je hebt gekocht. In de ALV wordt ook besloten over de
aanwending van de opbrengsten. Je wordt lid van de coöperatie als je meedoet met
een zonnepanelenproject. Dit betekent dat alle deelnemers samen de coöperatie
vormen. Samen bepalen we de koers. Overigens kunnen ook anderen, die onze doelen
een warm hart toedragen, lid worden van de coöperatie. Graag zelfs! Zij gelden als
niet-participerende donateurs zonder stemrecht en zonder zeggenschap over de
projecten. Wel hebben ze de mogelijkheid tot het bijwonen van de ALV.
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Het bestuur
De coöperatie WatBeters HDR is reeds opgericht. De zonnepanelen worden beheerd in
deze coöperatie. Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers:
•
•
•
•
•

Johan Dekkers (voorzitter)
Sylvia Sikkema (secretaris)
Harold Schulte (bestuurslid)
Siebe Visser (penningmeester)
Jelle Sipkema (bestuurslid)
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coöperatie WatBeters HDR via
overbetuwe@watbeters.nl.

9. Partners & Partijen
WatBeters Nederland
WatBeters HDR werkt samen met WatBeters Nederland. WatBeters Nederland is een
landelijke coöperatie die lokale coöperaties opricht, projecten ontwikkelt, campagne
voert en deze coöperaties hierbij ondersteunt.
De projectontwikkeling vraagt om specifieke expertise en meer tijd dan door
vrijwilligers is op te brengen. WatBeters Nederland levert die expertise. Er komt veel bij
de uitvoering van een postcodeproject kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de
dakeigenaar (gebruikersovereenkomst, recht van opstal), verzekeringen, de aanvraag
en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, de wervingscampagne en
doorrekening van de businesscase. WatBeters Nederland levert daarnaast
administratieve diensten, waarmee we de kosten laag en de kwaliteit hooghouden.

De gemeente Overbetuwe heeft een bijdrage geleverd in de publiekscampagne door
het versturen van een brief van de burgemeester. WatBeters HDR helpt de gemeente
om haar duurzaamheidsdoelen te realiseren.
Naar aanleiding van de leveranciersselectie kiezen we een installateur voor het
zonnestroomsysteem.
ENGIE is een energieleverancier. WatBeters HDR gaat de opgewekte zonnestroom in
2019/2020 verkopen aan ENGIE en heeft daarvoor een contract afgesloten. De
coöperatie ontvangt een extra vergoeding voor leden van coöperaties die klant zijn bij
ENGIE.
Liander is de regionale netbeheerder en contact voor de elektrische aansluiting op de
locatie.
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