
                                                                                                                

                                                                               

Duurzaam Kootwijkerbroek project Branderwal 

Wat is het project 

De Branderwal, terrein van voormalige betonfabriek Bosch Beton, is een zonnepark met 75000 

zonnepanelen op ca 15 ha. Op dit park krijgt de Energie Coöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek de 

beschikking over 1000 zonnepanelen en gebruik van de te bouwen schaapskooi als informatieruimte.   

 

 

Inrichting plangebied met zonnepanelen, in de rode cirkel de schaapskooi en rechts de panelen 

van de coöperatie. 

Voor wie 

Inwoners van Kootwijkerbroek e.o. die willen dat hun eigen stroom duurzaam opgewekt wordt en 

zelf op eigen dak of land geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen.   

Hoe kun je meedoen 

Voor de subsidieregeling is het verplicht lid te worden van Duurzaam Kootwijkerbroek. Dit kost  €10 

per jaar. Geïnteresseerden met stroomaansluiting in het postcodegebied 3774 of omliggende 

postcodegebieden kunnen deelnemen door certificaten te kopen. Dus de postcodes 3774, 3771, 

3781, 3776, 3775, 6732 en 6741. De certificaten geven recht op een uitkering van de coöperatie.  

 

 

 



                                                                                                                
Hoe werkt het 

De zonnepanelen worden aangeschaft door de coöperatie, deze verkoopt alle opgewekte energie 

aan een energiemaatschappij en ontvangt daarvoor de actuele marktwaarde van de stroom, die is nu 

€ 0,045 per kWh, en de SCE subsidie aanvulling van € 0,076. Het maximale subsidiebedrag dat de 

coöperatie ontvangt is € 0,121 per kWh. De subsidieregeling geldt voor 15 jaar.  

Wat kost het en wat levert het op 

Een certificaat kost € 100 en dat komt overeen met ca. 450 kWh duurzaam opgewekte stroom en zo 

als het er nu uitziet kan over dat aantal kWh een uitkering van maximaal ca. € 20 door de coöperatie 

worden betaald. Hoeveel certificaten heb je nodig om je eigen stroom duurzaam op te wekken? 

    Aantal kWh 

Normaal tweepersoons  6 2500 
Gemiddeld gezin   8 3500 
Groot gezin   11 5000 
Voor een gemiddeld gezin zijn dat 8 certificaten en kost € 800. 
De uitbetaling is maximaal 8 x € 20 = € 160 per jaar 
 

Veel gestelde vragen 
 
Krijg ik de stroom zelf geleverd? Nee, alle stroom moet worden geleverd aan het net. 
Wat houdt deelname in? Deelname is een investering in het zonnepark en geeft recht op een 
uitkering. De uitkering ontvangt u van de coöperatie. 
Hoe is de uitkering tot stand gekomen? De hoogte van de uitkering is het resultaat van de ontvangen 
stroomprijs en de ontvangen subsidie min de exploitatie kosten. Bedrag wordt vastgesteld in de ALV. 
Kan de uitkering lager of hoger worden? Lager kan alleen als de ALV dat beslist. Hoger kan als de 
stroomprijs hoger is dat het subsidiebedrag van € 0,121. Het subsidiebedrag ligt vast voor 15 jaar.    
Kan ik switchen van energieleverancier? Ja, dat kan altijd. Energieleverancier heeft geen rol. 
Zijn de panelen nu mijn eigendom? Nee, coöperatie is eigenaar en de leden vormen de coöperatie. 
Kan ik de certificaten verkopen? Ja, dat kan, maar alleen binnen de postcoderoos. 
Wat gebeurt er als ik verhuis? De certificaten mogen behouden worden ook als het nieuwe adres 
buiten de postcoderoos ligt. Nieuwe deelnemers moeten wel binnen de postcoderoos wonen.  
Kunnen huurders ook mee doen? Ja, dat kan. Er is geen onderscheid tussen huurder en eigenaar. 
Kan een ondernemer ook meedoen? Ja, dat kan. Er geldt dat de onderneming net als een particulier 
een kleinverbruikersaansluiting heeft.  
Kunnen bewoners van een pand van een VvE meedoen? Ja, dat kan. Ook hier is geen onderscheid. 
Verandert het energielabel bij deelname? Nee, geldt alleen voor het gebouw waarop panelen liggen.  
Is lidmaatschap van een energiecoöperatie verplicht? Ja, de subsidieregeling die van toepassing is 
heet (S)ubsidieregeling (C)oöperatieve (E)nergieopwekking. De namen van deelnemers moet jaarlijks 
opgegeven worden aan Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. 
Hoeveel certificaten kan ik kopen? Er zijn totaal 828 certificaten beschikbaar en er moeten minimaal 
88 deelnemers zijn, dus gemiddeld 9,4 per deelnemer. Toewijzing gebeurt door de coöperatie. 
Wat is het gebruikelijk aantal certificaten dat wordt gekocht? Uitgangspunt van de subsidieregeling is 
dat de eigen stroomverbruik van een gemiddeld huis duurzaam opgewekt wordt. Dus 8 á 10. 
Hebben inwoners van Kootwijkerbroek voorrang bij toewijzing van certificaten? Ja, bij overtekening 
hebben inwoners van Kootwijkerbroek voorrang, omdat dit een Kootwijkerbroeks initiatief is.   
Tot wanneer kan ik me aanmelden? Tot 1 april. We moeten de deelnemers opgeven in mei 2022.  
Waar vind ik meer informatie? www.duurzaamkootwijkerbroek.nl ; www.hieropgewekt.nl 

http://www.duurzaamkootwijkerbroek.nl/
http://www.hieropgewekt.nl/

