


Doelstelling Zeeuws Klimaatfonds:

Bijdragen aan de 
Energie Transitie

In Zeeland



Twee sporen:

- Het ondersteunen van klimaatneutrale
bedrijfsvoering bij bedrijven, overheidsinstellingen en 
organisaties in Zeeland door CO2 compensatie. 

- Het stimuleren, bevorderen en ondersteunen van 
duurzame energie- en klimaatprojecten in Zeeland 



Bemiddelaar tussen partijen: deelnemers en projecten



Criteria projecten Zeeuws Klimaatfonds:

1. In de provincie Zeeland opgezet en uitgevoerd

2. Het project levert een aantoonbare 
en berekenbare winst op voor het klimaat.

3. De winst voor het klimaat is uit te drukken in 
vermeden CO2 emissie.

4. Er is sprake van additionaliteit.  



Projecten :



Type projecten Zeeuws Klimaatfonds:

Vooral PV- projecten (Zonnepanelen) voor:
- Scholen
- Sportverenigingen
- VVE’s
- Postcoderoosprojecten

Bijdrage Fonds: +/- 10% van de investeringssom



Voorbeelden VVE-projecten:

- VVE Meijenburg & Den Adelaar , 2x 44 panelen, 
- VVE De Muralt, 40 panelen 
- VVE De Appelgaard,  30 panelen



Situatie VVE’s:

- Beperkt dakoppervlak

- Trend: van het gas af, meer elektriciteit

Oplossing: PV panelen op het dak van een ander!

Postcoderoos!



Wat is een postcoderoosproject?

‘Jouw zonnepanelen op het dak van een ander’

- Een collectief zonne-energieproject (PV) 

- Een project voor particulieren, bedrijven en instellingen die 
zelf geen PV-panelen op hun dak kunnen of willen plaatsen, 
maar toch zelf duurzame energie op willen wekken en 
gebruiken

- Een project dat gebruik maakt van de 
‘Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting bij collectieve 
opwek van elektriciteit’



Type 1: op een groot dak 

Tekst



Type 2: Zonneweide

Tekst



De Postcoderoos



Voorbeeld Postcodegebieden



INITIATIEVEN IN WEST ZEEUWS VLAANDEREN

NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW



Kern van de Postcoderegeling

- Het is een burgerinitiatief. 

- Je organiseert het samen in een cooperatie.

- De cooperatie investeert met geld van de leden in het PV-
systeem en de aansluiting op het net.

- De belastingvrijstelling geldt voor 15 jaar.

- Deelname kan tot max 10.000 kWh per deelnemer

- Bedrijven e.d. kunnen meedoen (mits kleinverbruikersaansluiting)

- Leden/deelnemers binnen de postcoderoos



Voor wie is een postcoderoosproject interessant?

- Burgers met een ongeschikte woning voor eigen PV.
* Monumentaal en beschermd dorps/stadgezicht
* Geen geschikt dak (oriëntatie, schaduw, klein opp.)
* Appartement in complex met meer lagen
* VVE’s
* Huurders

- Burgers die van het gas af willen
- Burgers die bij willen dragen aan lokale initiatieven
- Burgers met een elektrische auto en eigen oplaadpunt
- Dak eigenaren 

- Bedrijven en instellingen (aansluiting tot 3x80A)



Prijsopbouw elektriciteit
(eerste 10.000 kWh, zonder netwerkkosten)

Leveringskosten per kWh:  € 0,20

Waarvan:

- Prijs Elektriciteit € 0,06

- Energiebelasting en ODE*    € 0,10

- BTW € 0,04

* ODE = Opslag Duurzame Energie

Energiebelasting op elektriciteit 2020: € 0,0977, € 0,1193 (incl. BTW)



Financiële plaatje vanuit de leden gezien

Investering per zonnepaneel

- PV installatie € 275
- Organisatiekosten € 17
- Werkkapitaal Coop. € 23

Totaal € 310

Prijs per Certificaat € 310

TVT: € 310: € 35 = 8,8 jaar 

Over 15 jaar: 15 x € 35 = € 525
Winst per certificaat: 
€ 525-310= € 215 
(plus restant bij opheffing cooperatie)

Jaarlijkse opbrengst per Certificaat *

-Stroomopbrengt paneel:
230 kWh x € 0,05 =      € 11,50

- Korting op de E.B. thuis:

230 x € 0,12 € 27,60

Samen € 39,10

Af: jaarlijkse kosten € 4,10

Saldo € 35,00

* Alle bedragen zijn indicatief



Komt de VVE Postcoderoos tot bloei?


