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1. Omschrijving van het postcoderoos project. 
Postcoderoos project 1 Zwembad De Banakker is een initiatief van Energiecoöperatie DuurSaam 
Etten-Leur U.A. Het project is opgezet om elektriciteit op te wekken met behulp van zonnepanelen.  

Het past in de nationale programma Regionale  Energiestrategie om de CO2-uitstoot sterk 
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.  Het opwekken van duurzame elektriciteit 
is een van de doelstellingen. 

Dit project heeft in het bijzonder tot doel om de inwoners voor wie plaatsing van zonnepanelen op 
een eigen dak niet mogelijk of wenselijk is, te laten investeren in de elektriciteit die ze zelf nodig 
hebben. Zo kunnen ook zij bijdragen aan de energietransitie. Als het woonadres van de participant 
zich bevindt in een zogenaamde postcoderoos kun je deelnemen aan dit project. De postcoderoos 
van dit project heeft als kern 4872.  Inwoners van dit postcodegebied en alle daar direct aan 
grenzende postcodegebieden kunnen meedoen.                       

Meer informatie van de Rijksoverheid is te vinden op: https://geocontent.rvo.nl/postcoderoos   

Door samenwerking van de gemeente Etten-Leur, Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A., 
Sportfondsen Nederland en de leverancier van de zonnepaneleninstallatie kan dit project worden 
gestart.  Het project wordt gesubsidieerd door de rijksoverheid volgens de  Subsidieregeling 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De looptijd van het project is 15 jaar. Na deze periode vervalt 
de rijkssubsidie en is het project in deze opzet financieel niet meer rendabel. Technisch gezien kan de 
installatie 25 jaar mee. 
Natuurlijk kan dit project alleen succesvol zijn door deelname van zoveel mogelijk participanten. 

De zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd op het dak van het zwembad De Banakker. Op dit dak 
zijn al panelen geïnstalleerd voor eigen gebruik door het zwembad. Er is nog ruimte voor de plaatsing 
van circa 200 zonnepanelen met een eigen aansluiting (gekleurde vlakken op foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitgave 01.2  4 
 

 2. Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. 
Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. is opgericht door en voor burgers van Etten-Leur op 23 
maart 2015 onder andere met als doel het stimuleren en produceren van duurzaam opgewekte 
energie. Hiervoor werden reeds eerder een aantal projecten geïnitieerd. Voor informatie over de 
coöperatie ten aanzien van bestuur, activiteiten en partners vindt je informatie op: www.duursaam-
etten-leur.nl. 

 

 

  3. Globale technische en financiële informatie. 

Op het dak van zwembad De Banakker is ruimte voor het plaatsen van ongeveer 200 zonnepanelen 
met een eigen 3x80A aansluiting op het netwerk van Enexis, waarvan de geschatte jaaropbrengst bij 
aanvang rond de 70 MWh ligt. Door degeneratie van de panelen is de geschatte jaaropbrengst bij 
beëindiging van het project 64 MWh. Zie bijlage A voor een technische specificatie. De gemiddelde 
jaaropbrengst in geld zal circa € 10.000,-- bedragen.  Gedurende de exploitatieperiode zullen er 
uitgaven zijn  voor onderhoud, netwerk aansluiting, overhead, beheer en administratie, rapportage 
aan de coöperatie en de participanten, opstalrecht, verzekering, niet voorziene kosten en 
vennootschapsbelasting. De geraamde aanschaffingskosten bedragen € 55.000,-- en de jaarlijkse 
exploitatiekosten lopen op van € 5.200,-- in het eerste jaar  tot € 6.000,-- in het laatste jaar. 

Keuze van de leverancier: 
In de aanloop naar het project heeft een aanbesteding plaats gevonden waarbij leveranciers werden 
aangezocht een offerte uit te brengen. Na evaluatie van de offertes, met name ten aanzien van de 
laagste kostprijs per opgewekt kWh, is de keuze gevallen op Bink Solar B.V. uit Sprundel. 

 

 4. Wijze van deelname aan het project. 
Je kunt deelnemen aan het project onder de volgende voorwaarden: 

- Je bent inwoner van de postcodegebieden 4838, 4839, 4871, 4872, 4873, 4874 en 4875 
 (zie bijlage B met kaartje) en je hebt een kleinverbuikers-aansluiting (< 3 x 80A). 

- Je bent of wordt lid van de Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. gedurende de 
gehele looptijd van het project. 

- Je bent bereid financieel deel te nemen in dit project door het aanschaffen van 4 tot 16 
participatie-certificaten voor € 250,-- per stuk. Elke participatie geeft recht op een aandeel in 
het totale project.  

- Je weet, dat deelname financiële risico’s heeft door de onvoorspelbaarheid van de 
zonneschijn en mogelijke schade aan en technische storingen van de installatie. Meer 
gedetailleerde financiële gegevens vind je in de  bijlage C. 
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Bij overlijden moet de participatie worden overgedragen aan een andere (nieuwe) participant binnen 
de postcoderoos. Overdracht vindt plaats door middel van een door de coöperatie op te stellen 
overdrachtsformulier. De administratiekosten voor overdrachtsregistratie bedragen € 25,--. Als je 
verhuist naar een adres buiten de postcoderoos, terwijl je lid blijft van DuurSaam Etten-Leur kan de 
participatie gewoon worden aangehouden. 

Het project kan alleen doorgaan onder de volgende voorwaarden: 

- De aangevraagde subsidie wordt toegekend. 
- De gemeente Etten-Leur heeft het vereiste recht van opstal tegen een acceptabele 

vergoeding verleend. 
- Het aantal deelnemers, dat een participatieovereenkomst heeft ondertekend is meer dan 15 

(voorwaarde van de subsidieregeling). 
- Alle participanten hebben aan hun participatietoezegging voldaan. 

 

Gedurende de looptijd krijgen alle participanten een internettoegang op de energie-installatie om 
inzicht te krijgen in de  opbrengsten van de zonnepanelen. Elke jaar zal een exploitatieverslag met de 
financiële resultaten van het project worden gepubliceerd. In het eerste kwartaal van het daarop 
volgende jaar zal de financiële afwikkeling voor de participanten plaats vinden. Het eerste 
exploitatiejaar zal lopen vanaf het moment van in bedrijf name van de installatie tot en met 31 
december 2022. 

Aan het einde van het project (na ca. 15 jaar) zal een liquidatie van alle reserves, rest- opbrengsten 
en lasten worden uitgevoerd en het saldo hiervan naar rato van het aantal in bezit zijnde certificaten 
verdeeld worden over de participanten. In theorie kan hier ook een negatief resultaat uit 
voortvloeien. 

Mocht je interesse hebben voor deelname aan dit project, dan kun je je aanmelden op de website 
van DuurSaam Etten-Leur: https://www.duursaam-etten-leur.nl/project-zonnig-etten-leur.html. 

Als je hebt aangegeven mee te willen doen moet je een participatieovereenkomst tekenen en het 
toegezegde bedrag storten op de rekening van DuurSaam Etten-Leur. 

 

 

 5. Rollen van de overheid. 
Op dit moment zijn drie overheidsinstanties betrokken bij het project: 

- De Rijksoverheid als verstrekker van de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 
- De gemeente Etten-Leur als stimulator van de energietransitie en verlener van het recht van 

opstal ten behoeve van het gebruik van een deel van het dak van zwembad De Banakker. 
- De Autoriteit Financiële Markten als beoordelaar en bepaler  van de rijks toezichtvorm op 

het project.  
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 6. De getallen in euro’s. 
Overzicht van de investeringen: 

Aanschafprijs van de zonnepanelen-installatie volgens de offerte van Bink  49.000 

Overige kosten o.a. notaris en aansluiting op het ENEXIS-net                 6.000 

Totaal van de investeringen        55.000 

In bijlage C is het geprognotiseerde cashflow-overzicht opgenomen. 
In deze prognose zijn een aantal kosten geïndexeerd met 1,5% per jaar. 

De terugverdientijd als grafiek: 
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Cijfers per certificaat       

       

Aankoopprijs van een certificaat                                         
                 
€250,00   

Aantal certificaten          220      

Waarde alle certificaten  
                 
€55.000      

       

Totale uitkering op alle certificaten 
                  
€78.919  (Resultaat  + terugbetaling inleg) 

       
Per certificaat over 15 jaar        €359     

       
Gemiddelde waarde inleg bij jaarlijkse 
terugbetaling       €133,34     

Gemiddeld jaarrendement per certificaat o.b.v.             
                                   
€7,26    = 5,4%   

gemiddeld geïnvesteerd bedrag                                                                    
  
De terugverdientijd is circa 10 jaar. 
      

De netto contante waarde van de jaarlijkse uitbetalingen aan participanten bestaande uit 
terugbetaling van 1/15e deel van de inleg verhoogd met de uitkeerbare opbrengsten van het project 
bedragen € 70.682,--.                  

De beleggingswaarde (€ 70.682,-- / € 55.000,--)bedraagt procentueel dan 129%.                                                                             
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 7. Risico en risicobeheersing. 
Aan de participatie in dit project zijn uiteraard ook risico’s verbonden. Het verdienmodel is 
gebaseerd op redelijke aannames. Uiteindelijk schaf je een certificaat aan, dat recht geeft op 
deelname in het totaal aan zonnepanelen van het project, dat in eigendom is van de coöperatie. Een 
aantal risico’s en daartoe te treffen beheersmaatregelen zijn hieronder opgenomen. 

 

 

 

RISICO  MAATREGEL 

   
Hoe zit het met de aansprakelijkheid van 
de coöperatie en de leden? 

 
De rechtsvorm van de coöperatie heeft een 
uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico 
van de leden is daarom beperkt tot hun inleg en 
dus  kan het privé vermogen van de leden niet 
worden aangesproken 

   

Het lukt niet om voldoende certificaten te 
verkopen 

 
Er moeten 220 certificaten worden uitgegeven. 
Lukt dit niet, dan gaat het project niet door.    

  

 
 
 
 
    

De zonnepanelen voldoen niet aan de 
opgegeven specificaties 

 
Door de leverancier en producent van de panelen 
zijn garanties afgegeven over de kwaliteit en 
levensduur van de installatie. Daarnaast wordt 
een servicecontract afgesloten. 

   

De opbrengst in kWh per jaar is lager dan 
verwacht. 

 
Aan de panelen en omvormers worden strenge 
eisen gesteld. Afwijkingen kunnen voorkomen tot 
enkele procenten. Bij grote afwijkingen wordt een 
beroep gedaan op de aangekochte 
opbrengstgarantie voor 15 jaar. 

   

De energieprijs verandert 
 

De subsidieregeling is zo ingericht, dat bij 
verlaging of verhoging van de energieprijs steeds 
een zelfde opbrengst per kWh wordt 
gegarandeerd. Deze gegarandeerde prijs is steeds 
in de financiële overzichten toegepast. 
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RISICO  MAATREGEL 
De installatie raakt beschadigd, 
bijvoorbeeld door blikseminslag of brand. 

 
In de exploitatiekosten is een spaarpot voorzien, 
waarmee dit soort schades wordt gedekt.    

De locatie wordt verkocht of hypothecair 
belast. 

 
Er is een recht van opstal gevestigd op het dak van 
het zwembad. Bij verkoop blijft de coöperatie 
eigenaar van de installatie en bij een hypotheek 
op het gebouw blijft de installatie vrij als 
onderpand.    

De wetgeving verandert 
 

De subsidie is afgegeven voor 15 jaar en wordt 
gegarandeerd door de huidige wetgeving. 

 

 8. Autoriteit Financiële Markten. 

Participatie in een coöperatief zonne-energieproject wordt door de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) gezien als een beleggingsproject. De omvang van dit project (< € 5mio) geeft de coöperatie 
vrijstelling  van de prospectusplicht, hetgeen onder elke pagina van dit document wordt vermeld. 
Ten behoeve van dit project is een informatiedocument opgesteld volgens het standaard formaat 
van de vrijstellingsregeling van het AFM. Dit informatiedocument geeft de deelnemers inzicht in de 
kosten, risico en rendement van beleggen in projecten als dit. 

Het AFM-informatiedocument is ter inzage te vinden op webpagina: https://www.duursaam-etten-
leur.nl/informatiedocumentpostcoderoos. Het document, wat je nu leest is geen prospectus maar 
een informatiebrochure in de formele zin van de AFM en dient ter informatie voor potentiële 
participanten. Er kunnen aan  deze brochure geen rechten worden ontleend. 

 

 9. Fiscale informatie. 
Zoals al eerder gemeld wordt deelname in een zonne-energieproject beschouwd als een belegging. 
Voor de aangifte inkomstenbelasting dient de waarde opgegeven te worden in box 3. 

Door de teruggave van de inleg gedurende de looptijd van het project daalt de waarde van de 
participatie met het bedrag van de teruggave. In een jaaropgave door de coöperatie word je op de 
hoogte gehouden van de winstuitkering en de resterende waarde van uw inleg. 
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10. Partners en partijen 

Initiatiefnemer van het postcoderoosproject 1 Zwembad de Banakker 

 
Verlener van het recht van opstal 

 
Leverancier en installateur van de zonnepanelen 

 
Medegebruiker van Zwembad De Banakker 

 
Verlener van de subsidie volgens SCE-regeling 
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11. Ten slotte 
- De gegevens in deze brochure zijn indicatief en de gegevens over kosten en opbrengsten zijn 

afhankelijk van weersomstandigheden, marktwerking, regelgeving en wellicht veranderende 
bestuurlijke inzichten. 

- Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
- Voor vragen verwijzen we naar de website van DuurSaam Etten-Leur, waar informatie te 

vinden is over dit project en vragen gesteld kunnen worden via het contactformulier en het 
inschrijfformulier van dit project. 
 
 
 

Wij nodigen je graag uit voor 
participatie in ons project! 

 Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. 

Adres: 
t.a.v. Secretaris Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A. 
Doornikstraat 1 
4871 BG Etten-Leur 
E-mail: secretaris@duursaam-etten-leur.nl   

Website: : www.duursaam-etten-leur.nl 

K.v.K: 62938967                                                                                                                                   
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Technische specificatie Postcoderoos project 1 Zwembad de Banakker 
Beschrijving PV-systeem: 

Opbouw bestaand dak.  
De dakconstructie is als volgt opgebouwd: 
-draagconstructie van staalprofielen 
-stalen dakplaten SAB 
-thermische isolatie 
-kunststof dakbedekking. 
Het totale dakvlak is berekend op belasting door een PV-installatie.  
 
Opbouw draagconstructie PV-panelen 
Aluminium systeemprofielen of gelijkwaardig. 
Opgebouwd op kunststof onderlegplaten. 
Het draagsysteem wordt volgens de richtlijnen gezekerd tegen opwaaien.  
 
Kabelgoten 
Verzinkt stalen draadgoten. 
 
Aarding/ bliksembeveiliging. 
De metalen constructie wordt geaard. 
Koppeling bestaande bliksembeveiliging. 
 
Panelen. 
Panelen: 194 st  PV-panelen 390 Wp, afmetingen 1855x 1029x35mm. 
Opstelling richting zuid met een hellingshoek van 10-12  graden. 
Totaal geïnstalleerd piekvermogen: 194*390= 75,7 kWp. 
 
Omvormer 
Omvormer met ARC detection 25.000W, 400V, 3-fase afm: 480x590x200mm, voorzien van een monitoring 
portal voor uitlezing van de opbrengst van de installatie. Inclusief vlamboogdetectie, geïntegreerde DC 
schakelaars, DC overspanningsbeveiliging type II en AC overspanningsbeveiliging type II. 
 
Keuring. 
De totale installatie wordt bij oplevering gekeurd door een onafhankelijke instantie volgens scope 12. 
 
 
 Bijlage A 
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Cashflow-overzicht Postcoderoos project 1 Zwembad de Banakker 
 

  Exploitatiejaren              
ONTVANGSTEN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jaarproductie in Wh inclusief degeneratie  68094 67617 67144 66674 66207 65744 65284 64827 64373 63922 63475 63031 62590 62152 61717 
Jaarproductie subsidiabel in Wh inclusief 
degeneratie 67500 67500 67144 66674 66207 65744 65284 64827 64373 63922 63475 63031 62590 62152 61717 

                 

INKOMSTEN elektriciteitsmaatschappij: 
€ 

0,0505 3439 3415 3391 3367 3343 3320 3297 3274 3251 3228 3205 3183 3161 3139 3117 

SUBSIDIE: 
€ 

0,1170 7898 7898 7856 7801 7746 7692 7638 7585 7532 7479 7427 7375 7323 7272 7221 

                 
Totale jaaropbrengst  11337 11313 11247 11168 11089 11012 10935 10859 10783 10707 10632 10558 10484 10411 10338 

                 
UITGAVEN                 
Operationele kosten  2634 2673 2712 2752 2793 2835 2877 2920 2963 3006 3050 3096 3143 3191 3239 

Management  900 914 928 942 956 970 984 998 1012 1026 1041 1056 1071 1088 1105 

Overige kosten/verwijderingskosten  1250 1269 1288 1307 1327 1347 1367 1388 1409 1430 1451 1473 1495 1517 1540 

Vennootschapsbelasting  433 419 398 375 352 329 306 283 260 237 213 190 166 142 118 

                 

  5217 5275 5326 5376 5428 5481 5534 5589 5644 5699 5755 5815 5875 5938 6002 

                 
Cashflow  6120 6038 5921 5792 5661 5531 5401 5270 5139 5008 4877 4743 4609 4473 4336 

   

 

  Bijlage C 


