
WAT KUNNEN WIJ VOOR EEN VERENIGING 
VAN EIGENAREN BETEKENEN?

Middelburg 25 maart 2022 Marc Mangnus  



Wie is Maak Onze Regio Duurzamer 
(MORD)

• Ervaringsdeskundige in initiëren & oprichten van coöperaties 
– 30 coöperaties/projecten

• Ervaring met samenwerking Zonne Collectief Zeeland 

– 11 projecten

• Ervaring in aanvragen SCE subsidie 
- Subsidie Collectieve Energieopwekking

• Goede contacten met:
– Netwerkbeheerder 

– Zeeuws Klimaat Fonds

– Provincie en Gemeentes

– Energiemaatschappijen



Wat is een SCE Postcoderoosproject  

- Een project dat gebruik maakt van de SCE -
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

- Een subsidieregeling voor lokale en gezamenlijke 
initiatieven voor het opwekken van duurzame 
energie (zon, wind- en waterkracht) 

- Opgezet om lokale samenwerkingsverbanden te 
stimuleren om meer te investeren in duurzame 
energie



Wat is een SCE Postcoderoosproject 

Roos: 
Dak in de postcode waarop de 
installatie gevestigd wordt.

Rups:
Alleen aangrenzende postcodes mogen 
deelnemen in de cooperatie / project. 

Ook VvE’s kunnen SCE projecten opstarten!



Postcoderoos/VvE in de SCE

Hoe werkt een postcoderoos/VvE project?

• Een Lokaal, gezamenlijk, duurzaam, energieproject op basis 
van Zon-pv, wind- of waterkracht. 

• Oprichten van Lokale energiecoöperaties/projecten door 
burgers en VvE’s. 

• Leden hebben een KV meter in de roos of aangrenzend  
postcode gebied.

• Leden investeren samen in de installatie
• Subsidie per kWh over een periode van 15 jaar
• MORD ontzorgt, beperkt zich tot zonne-panelen op één dak
• In praktijk: Realiseren PV installaties tussen 75 en 89 kWp

voor VvE zouden ook eventueel kleinere installaties in 
aanmerking komen.



Postcoderoos in de SCE

SCE subsidie is een Exploitatiesubsidie 
• Subsidie vanaf startdatum, voor 15 jaar lang
• Subsidiabele jaarproductie is  kWp installatie * vollasturen

– bijv Subsidie bij 75 kWp installatie is max 75.000 x 0,9 = 67.5000 (90% opgestelde Wp)

• Subsidie = Basisbedrag – Correctiebedrag
– Basisbedrag = kostprijs voor productie van energie uit PV-installatie.

• Vast voor de gehele looptijd  
• is inclusief rendement op geïnvesteerd vermogen.

– Correctiebedrag = marktprijs voor energie.
– Basisenergieprijs = ondergrens voor correctiebedrag

• Huidig basisbedrag  € 0,124 per kWh, Zon-PV voor een 
installatie tussen KVA: 15-100 kWp.



Wat kan MORD aanbieden voor VvE’s

Vve’s met Klein Verbruik Aansluiting en groot eigen dak

Enkele opties: 

1. Realiseren project met SCE subsidie voor eigen bewoners

2. 1 + installatie voor gezamenlijk stroom verbruik.

En als het dak echt groot genoeg is:

3. 1+2 en een extra installatie voor een openbaar 
postcoderoos project.

NB, een openbaar PCR project zou ook een optie zijn als niet alle eigenaren 
willen deelnemen, zodat toch een deel van de bewoners duurzaam stroom 
kunnen opwekken.



Wat kan Maak Onze Regio Duurzamer 
betekenen voor een VvE?

VvE’s met een te klein dak voor een installatie.

1. Het realiseren van een installatie voor gezamenlijk verbruik 
op dak van een ander.

2. Begeleiden van de bewoners naar een openbaar 
postcoderoos project in hun postcode gebied.

NB. De laatste mogelijkheid is er altijd, maar zou ook een idee zijn als bv niet alle 

eigenaren mee willen doen.



Postcoderoos/VvE projecten in de SCE

Naast deze  SCE subsidie ook nog mogelijke financiële 
ondersteuning van:  

Zeeuws Klimaat Fonds (ZKF)

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB)

Samen komt dat neer op een extra subsidie van 
ongeveer € 7.500,-- en € 8.500,--

(afhankelijk van de grootte van het project)



DELTA Energie:
• Sinds 2016 uitsluitend nog 100% groene stroom
• Sinds 2018 keuze voor DELTA Puur  Zeeuws Groen,

• groene stroom, 100%  opgewekt in Zeeland

DELTA Puur Zeeuws Groen: 
• 75 opweklocaties waarvan ~ 35 energiecoöp projecten

DELTA Energie 
• Vaste stroomafnemer van ZonneCollectief Zeeland.  

Onze projecten leveren stroom aan 
DELTA Energie
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Postcoderoos/ VvE project in de SCE 

Jaarlijkse inkomsten:
- Uitkering SCE subsidie
- Opbrengst verkoop stroom aan Delta Energie
- Uitkering voor de Garantie van Oorsprong,

Jaarlijkse uitgaven:
- Onderhoud,
- Verzekering
- Bijdrage coöperatie
- Terugbetaling van de jaarlijkse aflossing
- Uitbetaling van de rente



Postcoderoos/VvE projecten in de SCE 

Jaarlijks uitkering  aan de deelnemer:
- Aflossing 1/15 deel netto certificaatprijs.
- Rente

- Vanuit de coöperatie/VvE moet nog worden 
vastgesteld met welke frequentie zal worden 
uitbetaald ( per kwartaal/per ½ jaar of per jaar)



Postcoderoos/VvE projecten in de SCE 

MET ONZE PROJECTEN 
KOMEN  

DUURZAAMHEID EN 
RENDEMENT 
BIJ ELKAAR



Postcoderoos VvE projecten in de SCE 

Hoe verder?

Bij Interesse maak een afspraak via 
het contact formulier, dat kan via 
het contact formulier op

www.maakonzeregioduurzamer.nl

Of stuur een mail om meer 
informatie te ontvangen.

http://www.maakonzeregioduurzamer.nl/


Onze contact gegevens?

info@maakonzeregioduurzamer.nl

Contact personen:

Marc Mangnus mamagnus@zeelandnet.nl 06  57330403

Adrie Neufeglise info@maakonzeregioduurzamer.nl 06 18193017

Mar Aalders maalders@hetnet.nl 06 20625181
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