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Beleggen buiten AFM-toezicht 

Dit project heeft een vrijstelling van prospectusplicht. Een vrijstelling betekent dat 

deze investeringsaanbieding niet is verzegeld met een AFM-keuring. De gedachte 

achter de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine 

aanbiedingen het prospectustraject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn. 
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Inleiding en leeswijzer 

Deze prospectus geeft informatie over de zonnestroominstallatie op het Nova College Campus aan de 

Zijlweg in Haarlem. Aan de orde komen: 

 

Hoofdstuk 1  Het project: de locatie en de installatie  

Hoofdstuk 2  Partijen: de bij het aanbod en exploitatie van de zonnestroominstallatie be-

trokken partijen 

Hoofdstuk 3  Het aanbod: het aanbod voor de leden en de financiële uitgangspunten 

Hoofdstuk 4  De business case: het verdienmodel voor de coöperatie en de leden 

Hoofdstuk 5  Risico’s: de risico’s die zijn verbonden aan de installatie en het project 

Bijlagen:   A Ledenovereenkomst  en Voorwaarden  

      B Stroomdelen reglement 

      C Statuten Coöperatie Kennemer Energie 

    

Op basis van de informatie in deze prospectus en de bijlagen kunt u een weloverwogen keuze maken 

om te participeren in het project. Het is dan ook gewenst dat u deze prospectus en de bijlagen zorg-

vuldig leest. 
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1. Het project 

Zonnestroominstallatie 

De zonnestroominstallatie komt op het dak van het Nova College Campus, Zijlweg 203, 2015 CK te 

Haarlem. Daar gaan we, zoals het er nu naar uitziet, 504 zonnepanelen van 300 Wp plaatsen. De in-

stallatie krijgt een vermogen van 151,2 kWp en zal naar verwachting 134.000 kWh per jaar leveren. 

Door geleidelijke veroudering zal de productie afnemen naar 127.000 kWh/jaar in het 10e jaar en 

122.000 kWh/jaar in jaar 15. 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

De afbeeldingen laten zien dat de zonnepanelen in een oost – west opstelling met een hellingshoek 

van 10 graden zullen worden geplaatst. Naast zonnepanelen bestaat de zonnestroominstallatie uit om-

vormers en bekabeling. De zonnestroominstallatie krijgt een eigen aansluiting op het openbare net. 

Leverancier zonnestroom installatie 

Er is een selectieprocedure gevolgd voor de keuze van de leverancier van de installatie. De Coöperatie 

Kennemer Energie (CKE) heeft drie leveranciers uitgenodigd een aanbieding te doen Op basis hiervan 

is de keuze gevallen op de firma Zon & Co.  
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Bouwkundige geschiktheid dak 

September vorig jaar heeft de firma Pieters Bouwtechniek een bouwkundig advies opgesteld. De con-

clusie is dat het dak van het Nova College Campus geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen on-

der de voorwaarde dat de gespreide belasting door de geballaste zonnepanelen maximaal 0,5 kN/m2 

(50 kg/m2) bedraagt. Uit de offerte van de PV-leverancier Zon & Co blijkt dat de belasting van de in-

stallatie maximaal 0,22 kN/m2 bedraagt en dus ruim onder het maximum blijft. 

Bliksembeveiligingsinstallatie 

Voor het beveiligen van de zonnestroominstallatie tegen blikseminslag laten we 37 bliksemafleiders 

plaatsen met een lengte van 3 meter. 

 

2. Partijen  

Coöperatie Kennemer Energie 

Coöperatie Kennemer Energie (CKE) is opgericht om op duurzame wijze energie te produceren ten be-

hoeve van haar Leden, om zo een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar een klimaat-

neutrale regio. Daarnaast streeft CKE ernaar om op professionele en volhoudbare wijze het beheer en 

onderhoud van meerdere collectieve wind- en zonnestroominstallaties te verzorgen. CKE wordt in de 

projectontwikkelings- en realisatiefase van haar installaties ondersteund door de Stichting Kennemer 

Energie (SKE). De statuten van CKE zijn te vinden bij bijlage C. 

CKE is op 19 december 2017 opgericht door Erna Hollander (voorzitter) en Guus Jansen (penning-

meester/secretaris). Zij vormen het huidige bestuur. De leden van CKE zijn deelnemers in zonne- en 

windstroomprojecten. 

De taken van CKE zijn:  

 CKE geeft opdracht aan Stichting Kennemer Energie (SKE) voor het uitvoeren van het haal-

baarheidsonderzoek van het project. 

 Na een positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek geeft CKE opdracht aan SKE de pro-

jectleiding te voeren over de realisatie van de installatie, zodat deze conform afspraken wordt 

geïnstalleerd en in gebruik genomen kan worden. 

 CKE sluit een overeenkomst af met de gebouweigenaar en is verantwoordelijk voor het nako-

men van afspraken voor onderhoud van zowel installatie als dak van het gebouw. 

 CKE werft deelnemers voor het project.  

 CKE geeft opdracht aan de installateur en overige toeleveranciers voor de levering, plaatsing 

en bedrijfsklaar opleveren van de installatie en het verzorgen van een aansluiting op het 

openbare net. 
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 CKE is eigenaar van de collectieve zonnestroom installatie en draagt zorg voor exploitatie en 

onderhoud van de installatie. Daartoe voert zij een adequate administratie van het project, 

o.a. ten behoeve van de verrekening Verlaagd (energiebelasting) Tarief, die het energiebedrijf 

uitkeert aan de leden. Zie verder de hoofdstukken Aanbod en Business case 

 CKE verzorgt de communicatie met de deelnemers en organiseert conform de statuten jaar-

lijks een Algemene Vergadering waarin onder meer de exploitatieresultaten van het project 

aan de orde komen.  

ROC Nova College  

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs ROC Nova College is de eigenaar van het Nova College 

Campus aan de Zijlweg. CKE en de Stichting hebben op 9 februari 2018 een samenwerkingsovereen-

komst gesloten voor het realiseren van de zonnestroom installatie. De samenwerkingsovereenkomst is 

voor leden van Coöperatie in te zien. In deze samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat voor 

een jaarlijkse vergoeding (€ 1,50 / zonnepaneel / jaar) een recht van opstal wordt gevestigd op het 

perceel van het Nova College Campus – eigenaar - voor een periode van 15 jaar. De eigenaar heeft in 

2033 (jaar 16 van het project) het kooprecht van de Zonnestroominstallatie voor een bedrag van  

€ 14.470,- namelijk 10% van het destijds begrote investeringsbedrag van de zonnestroom ¬installa-

tie. Verder is afgesproken dat, wanneer het werkelijke investeringsbedrag meer dan 5% afwijkt van 

het begrote investeringsbedrag, het bovenstaand verkoopbedrag naar rato bijgesteld zal worden. 

Wanneer eigenaar geen gebruik maakt van het kooprecht in jaar 16, dan wordt het recht van opstal 

verlengd met vijf (5) jaar tot totaal twintig (20) jaar. Partijen zullen minimaal 12 maanden voor het 

verstrijken van het recht van opstal in goed overleg besluiten of de termijn verlengd wordt met een 

periode van minimaal 5 jaar.  

In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken opgenomen over de verantwoordelijkheden van 

partijen (zoals beheer en onderhoud, verzekeringen), omstandigheden die te maken hebben met wijzi-

gingen in het bezit (verkoop, verhuizing, faillissement) en met de overeenkomst zelf (wijziging, beëin-

diging en geschillen). 

Greenchoice 

De energie die door de installatie op het Nova College Campus wordt opgewekt wordt door CKE ver-

kocht aan Greenchoice waarmee voor 3 jaar een PPA (Power Purchase Agreement) wordt afgesloten. 

De voorwaarden van deze PPA zijn in te zien voor deelnemers. CKE ontvangt hiervoor een vergoeding 

van ruim € 0,05 per geleverde kWh.  

Zon&Co 

Dit bedrijf is in 2008 opgericht. Inmiddels werkt Zon&Co aan de realisatie van zonne-energieprojecten 

in heel Nederland. Het is een gespecialiseerde en ervaren installateur uit Amsterdam, die tientallen 
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grote installaties heeft geplaatst waaronder veel voor energiecoöperaties. In Haarlem heeft dit bedrijf 

installaties geplaatst voor de coöperaties Zon op Garenkokerskwartier, Haarlem Noorderlicht en  

Spaarnezaam. In 2013 hebben ze met een aantal partners het kwaliteitskeurmerk Zonnekeur inge-

richt. 

Liander 

In Haarlem is Liander de netbeheerder. Voor een postcoderoosproject moet altijd een nieuwe aanslui-

ting worden aangevraagd bij de netbeheerder. Dit omdat deze partij wil kunnen bijhouden hoeveel 

energie er wordt terug geleverd op het net. Voor dit project is dan ook een aansluiting van 160 kVA 

met een bijbehorende meter aangevraagd. 

  

3. Het aanbod 

Dit zonnestroomproject maakt gebruik van de zogenaamde postcoderoos regeling (PCR). Dat betekent 

dat huishoudens in één van de postcode gebieden die hieronder zijn aangegeven, in principe kunnen 

deelnemen. 

Voor het Nova College Campus project be-

staat de postcoderoos uit de volgende postco-

des: 

 Centraal: 2015; in dit postcodege-

bied wordt het project gerealiseerd. 

Zie de gele stip in de figuur.  

 Aangrenzende postcodegebieden:  

2111, 2051, 2023, 2013 en 2014 

 

Het project waarin u kan participeren omvat 

504 zonnepanelen van 300 Wp. De installatie 

heeft dus een totaal elektrisch vermogen van 

151,200 Wp. Als CKE hanteren we echter als eenheid voor participatie ‘het stroomdeel’. Dit is een 

denkbeeldig zonnepaneel met een vermogen van 250 Wp. Het project bestaat dus uit 604 stroomde-

len, namelijk 151.200/250, waarin geparticipeerd kan worden. Een stroomdeel levert per jaar naar 

verwachting 222 kWh op. 

U kunt deelnemen in het project vanaf 1 stroomdeel tot maximaal 15. De inleg per stroomdeel be-

draagt €310. Conform de PCR rekenen we met een looptijd van 15 jaar voor uw deelname. Mocht u 

echter tussentijds verhuizen of om een andere reden uw stroomdelen willen overdragen dan zijn hier-

voor spelregels opgenomen in het Stroomdelenreglement (zie bijlage B). 
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Om de genoemde terugverdientijd en het rendement te halen is het van belang dat uw energieleve-

rancier meewerkt aan de PCR1. Voor een optimaal rendement stapt u over naar Greenchoice waarmee 

CKE een 3 jarige overeenkomst heeft. 

Bij de keuze van het aantal stroomdelen waarmee u wilt participeren is het van belang dat de produc-

tie van de stroomdelen niet hoger is dan uw huidig elektriciteitsverbruik, anders kunt u de energiebe-

lasting niet terugvragen.  

 

Voorbeeld 

U verbruikt per jaar 2500 kWh maar dat kan van jaar tot jaar verschillen. Daarom kiest voor de ze-

kerheid zoveel stroomdelen dat overeenkomt met 80% van uw jaarverbruik dus 2.000 kWh. Een 

stroomdeel in dit project levert zoals we boven al aangaven ongeveer 222 kWh per jaar op. Dus is 

een verstandige keuze om u in te schrijven voor 2.000 / 222 = 9 stroomdelen. 

 

Om deel te nemen in het project kunt u zich aanmelden op de website van Kennemer Energie: 

www.kennemerenergie.nl. Daarbij hanteren we de volgende spelregels voor de toewijzing van stroom-

delen: zie Voorwaarden document 

1. Direct omwonenden van het Nova College Campus genieten voorrang.  

2. Geïnteresseerden in de overige postcodegebieden krijgen stroomdelen toegewezen op volg-

orde van inschrijving. 

Na toewijzing van de stroomdelen ondertekent u zo spoedig mogelijk de ledenovereenkomst (zie bij-

lage 1) en maakt u aan CKE het bedrag over dat overeenkomt met de kosten van het aantal stroom-

delen dat u is toegewezen. Na ontvangst van uw ondertekende ledenovereenkomst en betaling van uw 

stroomdelen bent u automatisch lid van de Coöperatie Kennemer Energie. Voor de statuten van CKE 

verwijzen wij u naar bijlage C. 

Zodra tenminste 60% van de totale investering in het project is gedekt door ledenkapitaal geven we 

opdracht aan de leverancier voor de bouw van de zonnestroom installatie. Het uitgangspunt is 100% 

van de investering te dekken door ledenkapitaal. 

Na oplevering van de installatie – vermoedelijk rond deze zomer – zal de exploitatie starten. CKE ver-

zorgt al het beheer en onderhoud en neemt de kosten daarvan voor haar rekening. Jaarlijks zal CKE 

                                                 

 

1   Volgens Hieropgewekt.nl zijn dit Qurrent, Pure Energie, Greenchoice, Eneco, Huismerk Energie, Anode, Delta, 

E.On, Om, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Leon Zeewolde, Main Energie, Nuon 
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een Algemene Ledenvergadering uitschrijven waarin de exploitatieresultaten met de deelnemers wor-

den besproken.  

4. Business case 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de postcode regeling (PCR) en het verdienmodel voor de leden 

en de coöperatie (CKE). 

Postcoderoos regeling (PCR) 

De PCR vindt zijn oorsprong in het Nationaal Energie Akkoord van 2013 waarin formeel gesproken 

wordt over de Regeling Verlaagd Tarief. De regeling stimuleert het opwekken van lokale duurzame 

elektriciteit.  

Door de PCR krijgen leden van een coöperatie zoals CKE een energiebelastingkorting voor lokaal en 

duurzaam opgewekte elektriciteit op de eigen energienota. De belastingkorting bedraagt in 2018 

0,12654 cent per kWh inclusief BTW en wordt gegarandeerd voor een periode van 15 jaar. Om in aan-

merking te komen voor de korting vraagt de coöperatie een aanwijzing aan bij de Belastingdienst voor 

de productie-installatie.  

Met de regeling wordt het opwekken van duurzame elektriciteit mogelijk gemaakt voor mensen die 

geen eigen dak hebben dat hiervoor geschikt is. Iedereen die in de postcoderoos woont waarin de in-

stallatie staat, kan stroomdelen van de coöperatie kopen en vervolgens 15 jaar profiteren van de be-

lastingkorting over de, door de stroomdelen, opgewekte stroom. De leden nemen dus niet daadwerke-

lijk de duurzame energie af, maar krijgen een belastingkorting van het Rijk omdat ze de productie van 

duurzame energie mogelijk hebben gemaakt.   

De leden investeren gezamenlijk in de zonnestroom installatie. De deelnemers moeten lid zijn van de 

coöperatie om in aanmerking te komen voor de energiebelastingkorting. De bijbehorende rechten en 

plichten tussen lid en coöperatie worden bepaald  in een ledenovereenkomst  (zie bijlage A). Belang-

rijke voorwaarden zijn: 

 De deelnemer is woonachtig binnen de postcoderoos; 

 De energiemaatschappij van de deelnemer moet de regeling ondersteunen zo niet, dan ont-

vang je geen belastingkorting; 

 Er kan niet meer energiebelasting terug ontvangen worden, dan is afgedragen – dus met een 

maximum van het eigen stroomverbruik; 

 Alleen de eerste 10.000 kWh per jaar kunnen verrekend worden (N.B. de meeste particuliere 

huishoudens blijven hier ruim onder); 

 De deelnemer beschikt over een kleinverbruikers-aansluiting van maximaal 3x 80A.  

De coöperatie is eigenaar van de installatie en de duurzame energie die daarmee opgewekt wordt. Zij 

is verantwoordelijk voor het nakomen van alle afspraken die zijn verbonden aan de installatie. Zo 
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maakt de coöperatie afspraken met haar leden, de dak eigenaar, de installateur, de energieleveran-

cier, verzekeraars e.d.  

Verdienmodel coöperatie 

De investering in de totale zonnestroominstallatie bedraagt inclusief aansluiting op het openbare net, 

reservering voor onvoorziene kosten en overige voorbereidingskosten € 187.420,-. Deze investering 

wordt gedekt door de uitgifte aan de leden van 604 stroomdelen voor dit project à € 310,-. Na opleve-

ring gaat de installatie stroom produceren. CKE heeft een overeenkomst met Greenchoice gesloten 

voor de teruglevering van deze stroom. Dit levert jaarlijkse inkomstenstroom van ongeveer  

€ 7.200,-. Daarnaast ontvangt CKE van Greenchoice een bonus voor deelnemers die overstappen naar 

dit energiebedrijf. Uitgaande van 76 deelnemers die klant zijn/worden van Greenchoice levert dit jaar-

lijks een inkomstenstroom van ruim € 2.000,-. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven voor kosten 

zoals meetkosten, verzekering, reiniging, communicatie, organisatie, administratie en reservering on-

derhoud. Het totaal van deze kosten is begroot op € 5.400,- per jaar. 

Het begroot batig saldo komt daarmee op ongeveer € 1.800,- per jaar. Jaarlijks zal CKE op basis van 

de werkelijke kosten en opbrengsten een winst- en verliesrekening opstellen en dit met de leden in de 

Algemene Vergadering bespreken.  

Aan het einde van de contractperiode kan de Nova College Campus conform de afspraken de zonne-

stroom installatie overnemen voor een bedrag van € 14.470,-. Indien Nova College Campus daartoe 

besluit levert dat per stroomdeel een éénmalige opbrengst van € 24,-. 

Verdienmodel leden/deelnemers 

Deelnemers krijgen voor de stroom, opgewekt door hun zonnestroomdelen, jaarlijks de energiebelas-

ting terug die zij hebben betaald via hun energierekening. Bij het huidige tarief van de energiebelas-

ting is dat gemiddeld over de looptijd van 15 jaar circa € 26,- per zonnestroomdeel per jaar. Daar-

naast ontvangen de deelnemers als het mee zit een winstuitkering van de coöperatie zoals hierboven 

is beschreven. Tot slot is er mogelijk de éénmalige uitkering per stroomdeel bij overdracht van de in-

stallatie aan Nova College Campus. 

We verwachten dat de winstuitkering van CKE, de teruggave energiebelasting en de inkomsten uit 

overdacht van de installatie resulteren in een terugverdientijd van ten hoogste 10 jaar en een financi-

eel rendement van tenminste 6%.  
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5. Risico’s 

Vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit 

Hoe de energieprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. Wij houden rekening met 

een stabilisatie ervan, maar sluiten niet uit dat er alsnog een lichte stijging komt bij een wereldwijd 

toenemende vraag naar energie. Het is echter ook niet uitgesloten dat de eerste jaren de prijs iets 

verder zal dalen vanwege de groei van duurzame energie. Er is geen specialist die hier een harde 

voorspelling op los durft te laten. 

Ontwikkeling energiebelasting 

Hetzelfde geldt voor de energiebelasting. Het regeerakkoord meldt het voornemen om de energiebe-

lasting voor elektriciteit in 2019 over de eerste schijf te verlagen naar € 0,1168 per kWh inclusief 

BTW. Maar om energietransitie doelstellingen te behalen is een toekomstige verhoging van de energie-

belasting niet uitgesloten. 

Overige zaken 

Naast de onzekerheid over de energieprijs en energiebelasting zijn andere risico’s verbonden aan deel-

name, net als bij veel andere investeringen. We hebben getracht deze af te dekken of te minimaliseren 

voor zover die binnen de invloedsfeer van CKE liggen. Naar onze overtuiging hebben we hiermee een 

duurzame, veilige en rendabele investering weten te realiseren. Hieronder worden de mogelijke risico’s 

besproken: 

 Aansprakelijkheid: de rechtsvorm van de coöperatie is U.A. – Uitgesloten Aansprakelijkheid. 

Het financiële risico zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag van deelname, zodat leden 

nooit op hun privévermogen aangesproken worden. 

 Productgaranties: met de installateur worden afspraken vastgelegd over garantietermijnen 

voor onderdelen van de installatie. De garantie op de omvormer(s) is verlengd tot 15 jaar, de 

duur van de initiële looptijd van het project. Er blijft een risico dat leverancier(s) van toege-

paste producten hun garantieverplichtingen niet meer kunnen nakomen als gevolg van faillis-

sement en dergelijke. 

 Verzekering installatie: de installatie wordt verzekerd tegen onder andere schade, diefstal 

en vandalisme. De condities van de verzekeringsmaatschappij zijn in te zien voor alle leden.  

 Locatiegebruik: de samenwerkingsovereenkomst voor gebruik van het Nova College Campus 

is voor 15 jaar. Voor het geval de gebouweigenaar de overeenkomst onverhoopt eerder wenst 

te beëindigen, zijn afspraken vastgelegd, waarbij CKE en deelnemers financieel worden ge-

compenseerd. Deze afspraken zijn in te zien voor potentiële deelnemers.  
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 Regeling Verlaagd Tarief: ieder project wordt door de belastingdienst getoetst aan de voor-

waarden van de Regeling Verlaagd Tarief (RVT). Zo ja, dan wordt een beschikking afgegeven. 

De regeling is open einde, maar de overheid kan dit inperken of de regeling afschaffen voor 

toekomstige projecten. Voor lopende projecten met een beschikking blijft de gegarandeerde 

termijn van uitvoer 15 jaar, waarmee dit punt na de start van levering feitelijk geen risico 

meer vormt. 

 Greenchoice: CKE heeft een contract met Greenchoice voor 3 jaar, inclusief ondersteuning 

aan de PCR-regeling voor deelnemers. Mocht een deelnemer gebruik willen maken van een 

andere energieleverancier, dan adviseren we om die leverancier schriftelijk te laten bevestigen 

dat zij de postcoderoosregeling ondersteunen. Er bestaat echter een risico dat een leverancier 

van eigen keuze op enig moment besluit de ondersteuning in te trekken. 

Disclaimer 

Hoewel het doel is om de installatie in juni op het dak van de hiervoor genoemde locatie te plaatsen, is 

de doorgang van het project afhankelijk van de volgende zaken: 

 Na de wervingscampagne zal tenminste 60% van de beschikbare stroomdelen zijn verkocht. 

 Voor een aanwijzing vanuit de Belastingdienst voor dit project als postcoderoosproject en de 

daarbij behorende Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting, zal nog goedkeuring moeten 

plaatsvinden. Deze goedkeuring is gebaseerd op de oprichting van een coöperatie, de selectie 

van een postcoderoos en de aanlevering van een ledenlijst. 

De coöperatie kan besluiten om de prospectus en bijbehorende documenten aan te passen. Ook kun-

nen er vanwege ontwikkelingen updates van de prospectus verschijnen. Deze zullen, indien daar 

sprake van is, altijd worden benoemd in dit eerste hoofdstuk. 


