
                                                                                                                
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. 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 en via de 
coöperatie. 
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? Per project verschillende aantallen beschikbaar. 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.  
Waar vind ik meer informatie? www.duurzaamkootwijkerbroek.nl ; www.hieropgewekt.nl 
 

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

