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Inleiding 
De vraag waarom een zonnepark gebouwd wordt is in deze tijd niet moeilijk te beantwoorden. Een 
zonnepark produceert duurzame energie die geen CO2 in de atmosfeer uitstoot. Eind 2015 is in Parijs 
het Klimaatakkoord gesloten waarin landen zich uitspreken om de stijging van de temperatuur ten 
gevolge van de klimaatverandering tot 2°C te beperken en ernaar te streven om de stijging niet meer 
dan 1,5°C te laten zijn. Een consequentie van dit akkoord is dat de komende jaren de uitstoot van 
CO2 drastisch beperkt dient te worden. Dit is de afgelopen tijd samengevat in een algeheel Plan van 
Aanpak voor Nederland, het Klimaatakkoord. Hierin wordt ook een grote rol aan zon-PV 
(fotovoltaïsche zonne-energie of te wel elektriciteit uit zon) toegekend. Het ligt voor de hand om 
hiervoor eerst goed naar de mogelijkheden op daken te kijken, voordat hiervoor landbouwgrond 
wordt gebruikt. 
 
De overheid subsidieert duurzame energie met de zogenaamde SDE+ regeling. Voor zon-PV bestaat 
die uit een vergoeding over een looptijd van 15 jaar. Hiermee wordt de realisatie van projecten zoals 
in dit memorandum beschreven, financieel aantrekkelijk. Naast dat er commerciële partijen actief 
zijn op de groeiende markt, is er ook een rol weggelegd voor lokale initiatieven, doorgaans via een 
Energie Coöperatie. Dit project betreft een initiatief van de Energie Coöperatie Loenen. 
 
De Energie Coöperatie Loenen U.A. met KvK-nummer 74804402 (hierna: ECL) is opgericht op 9 mei 
2019 opgericht door enkele inwoners van Loenen en op initiatief van de Stichting Duurzame 
Projecten Loenen (DPL). Meer informatie hierover vindt u op Duurzaamloenen.nl  
 
De wens is om zelf als dorp meer eigen regie over de energietransitie te voeren en dit zoveel 
mogelijk lokaal aan te pakken, bijvoorbeeld door zonnedaken te realiseren. Deze maken Loenen 
zelfvoorzienend op het gebied van elektriciteitsopwekking op jaarbasis. 
 
Het eerste grote project dat door ECL wordt ontwikkeld is het Zonnedak Distributie Centrum 
Thomassen (DCT). Hiervoor is een SDE+ beschikking voorhanden. Om het project gerealiseerd te 
krijgen, is ECL voornemens een fondsenwerving onder de leden van ECL te starten. De baten uit de 
projecten van ECL zullen geheel ten goede komen aan nieuwe duurzame initiatieven in Loenen. 
 

Project buiten AFM toezicht 
Let op! Dit project heeft geen prospectusplicht en valt niet onder AFM toezicht. 

Disclaimer 
Dit informatiememorandum is met grote zorgvuldigheid samengesteld door de Energie Coöperatie 
Loenen. De informatie in dit Informatiememorandum geeft de situatie weer op de Uitgiftedatum, 
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De in het Informatiememorandum opgenomen 
verwachtingen, veronderstellingen, analyses en berekeningen, commentaren en prognoses zijn 
uitsluitend verstrekt ter informatie, maar vormen geen garantie voor het rendement op het project. 
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Het project 

 

Waar en door wie? 
De zonnepanelen worden geplaatst op de daken van het Distributie Centrum Thomassen (“DCT”) aan 
de Kanaal Zuid 496  te Loenen. Deze panden zijn eigendom van Musgoor B.V., dat onderdeel is van 
Thomassen Beheer B.V. Dit familiebedrijf  is al meer dan 75 jaar bekend op het gebied van logistieke 
ontzorging. Het project wordt ontwikkeld door de Energie Coöperatie Loenen U.A. en gerealiseerd 
door een voor dit doel opgerichte werkmaatschappij: ECL Zon B.V..  
 
Installatie 
De installatie zal bestaan uit de nieuwste panelen met een vermogen van 310 Wp per paneel (zie ook 
de afkortingen en begrippenlijst in de bijlage) van A-klasse fabrikanten. Een kenmerk van 
zonnepanelen is dat het maximaal vermogen en dus de opbrengst met de jaren afneemt. Voor de 
panelen voor dit project is deze degradatie circa 0,7% per jaar. Dit is meegenomen in de 
exploitatiebegroting. De installatie zal gaan bestaan uit maximaal zo’n 2.757 panelen en dan op 
jaarbasis ongeveer 700 MWh aan elektriciteit gaan opwekken, genoeg voor circa 210 huishoudens. 
De zonnepanelen worden op het dak gemonteerd met een montagesysteem van Europees fabricaat. 
Het betreft een puntdak met een dakhelling van 15 graden. De oriëntatie van de helft waarop de 
panelen komen te liggen, is Zuid Zuid Oost. 
Ook de omvormers en kabels zijn van gerenommeerde fabrikanten. Omvormers hebben een 
geschatte levensduur van minimaal 10 jaar. De garantie is eveneens 10 jaar.  Zonnepanelen gaan 
ongeveer 25 jaar mee. De omvormers zullen binnen deze business case waarschijnlijk een keer 
vervangen moeten worden. 
 
De dakconstructie is door Bouwadviesbureau Hoevers uit Empe op sterkte doorgerekend en geschikt 
bevonden het extra gewicht van de installatie te dragen. De leverancier/installateur zal geselecteerd 
worden uit een aantal partijen die zich vooraf hebben gekwalificeerd op basis van onder andere 
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omvang, kwaliteit (keurmerken) en referenties. Uiteindelijk zal die partij met de gunstigste 
aanbieding worden gekozen, dat wil zeggen, de beste prijs/opbrengst verhouding. Er wordt naar 
gestreefd met Gelderse partijen te werken. De installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet 
van Liander via een nieuw transformatorhuisje bij het terrein. 
 
Financiële uitgangspunten 
Naast de uitgaven voor de ontwikkeling van het project en met name de installatie, is de 
inkomstenkant bepalend voor het rendement van het project. De uitgaven worden gefinancierd door 
enerzijds een door ECL te verstrekken achtergestelde lening aan ECL Zon B.V., anderzijds aangevuld 
met een banklening. De gelden voor de te verstrekken achtergestelde lening worden door ECL 
verkregen door middel van het uitgeven van achtergestelde obligaties (hierna: obligaties).  
 
De inkomstenkant bestaat uit de volgende onderdelen: 

● SDE+ subsidie 
● Verkoop stroom aan een energieleverancier 
● Verkoop Garanties van Oorsprong 

 

SDE+ subsidie 
SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat 
producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van 
duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van 
duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame 
energie en de marktwaarde: de onrendabele top. Voor zon-PV wordt de subsidie toegekend over een 
periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de 
hoeveelheid duurzame energie die wordt geproduceerd in een project. 
 
De kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie is vastgelegd in het basisbedrag voor de 
technologie. De marktwaarde van de geleverde energie is vastgelegd  in het correctiebedrag. Het 
basisbedrag ligt vast over de looptijd van de subsidie, het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld.  
De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de geleverde energie. De 
maximale SDE+ bijdrage is dus gelijk aan het basisbedrag minus het correctiebedrag. Voor de 
categorieën Zon-PV wordt hierbij onderscheid gemaakt voor elektriciteit die aan het net wordt 
geleverd, ‘netlevering’, en elektriciteit die zelf wordt gebruikt, ‘niet-netlevering’. Er zijn in de 
categorie Zon-PV dan ook twee correctiebedragen. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee 
afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt het project 
minder SDE+, maar wordt meer van de energieafnemer ontvangen. Bij een lagere energieprijs krijgt 
het project meer SDE+ en minder van de energieafnemer. 
 
Op dit moment is de beschikking nog in eigendom van Thomassen Beheer B.V., doch afgesproken en 
vastgelegd is dat deze na oplevering van de installatie en de eerste stroomlevering, wordt 
overgedragen aan ECL Zon B.V.. 
 

Verkoop Garanties van Oorsprong 
De Garantie van Oorsprong (GvO) is een certificaat dat aangeeft dat de opgewekte zonnestroom ook 
daadwerkelijk groene stroom is. De Garanties van Oorsprong worden straks op naam gesteld van ECL 
Zon B.V.. Deze zal de GvO’s in principe verkopen aan de partij met wie een elektriciteitsafname 
contract is gesloten. Daarnaast biedt de coöperatie deelnemers die dat wensen de mogelijkheid om 
GvO’s te kopen, en wel in verhouding tot het aantal aangeschafte ZonDelen. Dit kan zeker voor 
bedrijven interessant zijn. 
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Verkoop stroom aan een energieleverancier/energieafnemer 
Een energieleverancier koopt de stroom die het zonnedak oplevert en betaalt hiervoor een vooraf 
afgesproken prijs. Doorgaans is dat de maandgemiddelde beursprijs (ENDEX). Momenteel vindt de 
selectie van de energieleverancier plaats op o.a. prijs, service en ondersteuning. Er wordt ook 
gekeken naar de kortingen die worden verstrekt aan klanten (leden) als zij energie afnemen bij de 
energieleverancier/energieafnemer.  
 
Looptijd dakhuur 
Met de dakeigenaar, Musgoor B.V., is een huurperiode van 20 jaar afgesproken en vastgelegd in een 
dakovereenkomst en Recht van Opstal 

 
Betrokken partijen 
De betrokken partijen bij dit project zijn: 

● De Energie Coöperatie Loenen U.A. 
● Het projectenbedrijf van de coöperatie, ECL Zon B.V. (ECL is 100% eigenaar) 
● Community-based Virtual Power Plant Project (cVVP) Interreg North-West Europe 
● Musgoor B.V. (dakeigenaar) 
● Thomassen Beheer B.V. 
● Distributie Centrum Thomassen (DCT) 
● Bank (Rabobank) 
● Qirion (ingenieursbureau van Alliander) 
● Translyse B.V. (adviseur) 
● Leden van de Energie Coöperatie Loenen U.A. 
● Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (SDE+) 
● Gemeente Apeldoorn (subsidies) 
● Bouwadviesbureau Hoevers (Emst) 
● Michel Chatelin (Juridisch advies) 

 

Eigendomsverhoudingen en afspraken 
De installatie is na oplevering eigendom van ECL Zon B.V., dus indirect van de Energie Coöperatie 
Loenen U.A. Met Musgoor B.V. is bij aanvang van het project vastgelegd dat voordat de bouw begint, 
een Recht van Opstal notarieel wordt vastgelegd. Hierin staat dat de eigenaar van de installatie ECL 
Zon B.V. is en dat gebruik mag worden gemaakt van het dak van het DCT. Mocht DCT verhuizen of 
stoppen, dan blijft ECL ZON B.V. eigenaar van de installatie. Ook zijn afspraken gemaakt over de 
toegankelijkheid van het dak en de installatie, voor bijvoorbeeld dakonderhoud en de gevolgen van 
dakonderhoud voor de installatie. 
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Investering en rendement 
Investering project 
De totale investering bedraagt €690.000 en wordt voor 20% gefinancierd middels een door ECL 
vers trekte achterges telde lening en voor 80% gefinancierd bij een bank. De inbreng door de 
coöperatie wordt achtergesteld op de bank. 

Voor een overzicht van de uitgangspunten, investeringsoverzicht, exploitatieberekening en 
meerjarenbegroting, graag verwijzen wij hiervoor naar de bijlagen B-E. 

Samengevat wordt de volgende ontwikkeling van resultaat en liquiditeit begroot: 

 

Na 15 jaar is het verwachte banksaldo royaal positief, is de banklening afgelost en hebben de leden 
hun inleg terug gekregen. 

Investering door leden 
Deelnemers aan dit project worden lid van ECL en doen hun investering via de coöperatie. De 
coöperatie is (via ECL Zon B.V.) eigenaar van de zonnepanelen en verantwoordelijk voor beheer, 
onderhoud en administratie. 

Participeren in dit project kan vanaf € 100 en maximaal € 5.000. Over de inleg is de deelnemer geen 
BTW verschuldigd. Deelname is mogelijk voor alle leden of nieuwe leden van ECL. 

Rendement voor leden 
Het jaarlijks rendement op de obligaties is vastgesteld op 4,0 %. Als deelnemer ontvang je een 
jaarlijkse rendementsuitkering en lineaire aflossing over de periode van 15 jaar. Normaal gesproken 
is dit rendement vast gedurende de looptijd van 15 jaar. Er zijn projectrisico's die ertoe kunnen 
leiden dat het resultaat tegenvalt en het Bestuur moet besluiten (tijdelijk) een lager rendement uit te 
keren.  

Een voorbeeld van de jaarlijkse uitkering met het rendement is als volgt: 

● aanschaf 30 paneeldelen =1.500 euro 
● eerste jaar: ECL Zon B.V. betaalt 60 euro rente en 1.500/15 = 100 euro aflossing, totaal 160 

euro 
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● tweede jaar: ECL Zon B.V. betaalt 4% van 1.400 = 56 euro rente en 100 euro aflossing, totaal 
156 euro 

● enzovoort. 

 

Projectrisico’s 
 
Om u in staat te stellen een weloverwogen besluit tot deelname aan dit project te laten maken, staan 
hieronder de belangrijkste parameters en projectrisico’s beschreven. 

 
SDE+ 

SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde: de 
onrendabele top. De subsidie is gegarandeerd voor 15 jaar, met een uitloop van 1 jaar wanneer in de 
eerste 15 jaar minder dan het maximale aantal kWh wordt opgewekt. De kostprijs voor de productie 
van hernieuwbare energie is vastgelegd in het basisbedrag voor de technologie. De marktwaarde van 
de geleverde energie is vastgelegd  in het correctiebedrag. Het basisbedrag ligt vast over de looptijd 
van de subsidie, het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld.  
 
Het subsidiebedrag wordt aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de gemiddelde marktprijs 
voor elektriciteit. Bij een hogere marktprijs wordt de netto subsidie lager en andersom. Dat betekent 
dat de inkomsten uit het project gedurende de eerste 15 jaar vrijwel ongevoelig zijn voor 
ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Alleen wanneer de gemiddelde jaarlijkse marktprijs onder de € 
0,026 per kWh zou dalen, wordt over het verschil geen subsidie uitbetaald. Voor dit project is vanuit 
de SDE+ regeling een basisbedrag van € 0,109 per kWh toegekend. Meer informatie over de SDE+ 
regeling voor zonne-energieprojecten is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/stimuleringduurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/zon-sde.  
 

Risico Gevolg Maatregel 

Gemiddelde jaarlijkse 
marktprijs kWh lager dan 
€0,026 

Geen subsidie over het 
verschil uitbetaald.  

Verlaging van uit te betalen 
rendement. ECL ZON B.V. zal 
haar winsten zoveel mogelijk 
reserveren om solvabiliteit te 
verhogen om de negatieve 
effecten op te vangen. 

Er worden te weinig obligaties 
verkocht 

Project komt financieel niet 
rond 

De factuur voor de obligaties 
wordt pas gestuurd als er 
voldoende deelnemers zijn. 

De oplevering van de 
zonnepanelen vindt plaats als 
de subsidietermijn al ingegaan 
is. 

Er wordt minder subsidie 
uitgekeerd in een jaar, dus 
lager financieel resultaat 

Er is een mogelijkheid om 
onderproductie mee te nemen 
naar de periode na 15 jaar, 
een verlenging van maximaal 
een jaar. 

Er is onvoorzien meerwerk en 
daardoor wordt de investering 
hoger 

Het financieel rendement 
wordt lager omdat de 
bouwkosten hoger zijn 

Er is rekening gehouden met 
een post “onvoorzien”. Ook is 
er een compleet bestek 
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gemaakt en heeft de 
leverancier voor prijsopgave 
de situatie goed kunnen 
aanschouwen. 

De leverancier gaat failliet De bouw loopt vertraging op  Er worden pas facturen 
betaald als de materialen 
geleverd zijn. Zo kan de schade 
beperkt blijven. Er kan dan een 
ander bedrijf worden gezocht 
om de installatie af te maken. 
Dit kan tot hogere 
bouwkosten leiden. 

De installatie levert niet de 
verwachte kWh opbrengst 

Het financieel rendement 
wordt lager omdat de 
opbrengst minder is dan 
begroot 

Er worden A-klasse panelen en 
omvormers gebruikt. Mochten 
er toch problemen zijn, dan is 
de leverancier verplicht deze 
componenten te vervangen. 

Er moet dak onderhoud 
plaatsvinden waardoor (een 
deel van) de installatie moet 
worden afgebroken 

Minder opbrengst door 
minder beschikbaarheid van 
de installatie en daardoor 
lager rendement. 

Voor voorzien en onvoorzien 
dak onderhoud is een 
reservering opgenomen in de 
begroting. Wij moeten 
goedkeuring geven aan de 
planning, zodat de niet-
beschikbaarheid tot een 
minimum wordt gereduceerd. 

De eigenaar van het pand 
waar de zonnepanelen op zijn 
gemonteerd, gaat failliet 

De installatie valt onder de 
failliete boedel 

Door middel van het Recht van 
Opstal is vastgelegd dat wij de 
eigenaar zijn van de installatie. 
De stroomleverantie kan in 
deze periode gewoon 
doorgaan. 

De installatie raakt beschadigd 
door slecht weer of 
vandalisme 

Opbrengst verliezen en 
herstelkosten 

Er wordt een 
opstalverzekering afgesloten 
deze schade dekt en ook een 
beperkt productieverlies. Er is 
ook een 
aansprakelijkheidsverzekering 
voor schade aan derden door 
bijvoorbeeld een wegwaaiend 
paneel. 

Er is een bewolkter jaar met 
minder zon dan gemiddeld 

Minder opbrengst dus 
mogelijk lager financieel 
rendement 

Dit is inherent aan een zon-PV 
project. Er kunnen ook betere 
jaren zijn dan gemiddeld, zoals 
in 2018. Er is echter 
conservatief gerekend. 
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De Energie Coöperatie Loenen 
gaat failliet of stopt. 

Continuïteit van het project 
in gevaar, risico op verlies 
inleg en rendement 

De coöperatie opereert door 
en voor de leden en zal grote 
risico’s uit de weg gaan. Dit 
project is ondergebracht in 
een aparte B.V.. Grote kans 
dat er dan wel een partij is die 
dit wil overnemen. Aflossing 
inleg en rendement worden 
jaarlijks uitbetaald, dus het 
risico neemt ook met de jaren 
af. 
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Hoe werkt het met inschrijven en deelname? 
 

Obligaties 
Er komen 2757 obligaties (‘paneeldelen’) beschikbaar, net zoveel als er zonnepanelen geïnstalleerd 
worden. Hiermee dient 20% van de benodigde investering van EUR 690.000 als inleg geworven te 
worden, dus een bedrag van EUR 138.000. Elk ‘paneeldeel’ heeft dus een waarde van EUR 50. Indien 
het minimum benodigde aantal obligaties van 2088 niet wordt verkocht, kan het project geen 
doorgang vinden. Dit is de enige ontbindende voorwaarde bij intekening. 

Het minimaal af te nemen paneeldelen is 2, het maximum 100. Omdat ECL graag zoveel mogelijk 
(particuliere) leden de gelegenheid geeft om mee te doen, is er een aantal van 500 paneeldelen 
gereserveerd voor geïnteresseerden die maximaal 10 obligaties willen aanschaffen. Mochten die 2 
weken na start inschrijving nog beschikbaar zijn, dan worden deze toegevoegd aan de algemeen 
beschikbare hoeveelheid. Indien er partijen zijn die meer dan 100 paneeldelen willen aanschaffen, 
dan dient dat bij inschrijving te worden vermeld. De eerste 100 delen worden dan toegewezen. 
Mochten er na 2 weken nog obligaties beschikbaar zijn, dan worden deze op volgorde van 
binnenkomst van de aanvrager toegewezen. 

Het is onder voorwaarden mogelijk om obligaties te verkopen aan/van andere leden of aan/van ECL. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de volgende paragraaf. Bij verhuizen neemt u de 
paneeldelen mee. Indien u komt te overlijden nemen uw erven uw paneeldelen over. U kunt er wel 
voor kiezen de rente en aflossing op een door u gewenste rekening uit te laten betalen, anders dan 
de rekening waarvan u de inleg heeft gestort. Dit kan bijvoorbeeld de rekening van één van uw 
kinderen of kleinkinderen zijn. Zo spaart u met deze groene zilvervloot dubbel voor hun toekomst.  

Voorwaarden achtergestelde obligaties 
Er is sprake van een financieringsrisico omdat ter aanvulling op de Paneeldelen er gebruik wordt 
gemaakt van een Projectfinanciering welke wordt verstrekt door de Rabobank.  

Dit betekent concreet dat de verplichtingen aan Obligatiehouders zijn achtergesteld aan betaling van 
rente en aflossing onder de Projectfinanciering. Indien de Uitgevende Instelling door o.a. 
tegenvallende inkomsten niet kan voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de Projectfinanciering, 
zal de Uitgevende Instelling betalingen aan Obligatiehouders moeten opschorten. In geval van 
faillissement van de Uitgevende Instelling kunnen de Obligatiehouders pas worden terugbetaald 
nadat de schuld aan Projectfinancier en de andere (wettelijk) preferente crediteuren is voldaan. 
Indien betalingen aan Obligatiehouders om bovengenoemde reden worden opgeschort, zullen de 
opgeschorte bedragen worden bijgeschreven op de Hoofdsom en zal de betreffende Uitgevende 
Instelling alsnog trachten op een later moment aan haar verplichtingen aan Obligatiehouders te 
voldoen.  

Overige voorwaarden: 

1. Paneeldelen zijn overdraagbaar tussen Leden onderling. Deze overdracht geschiedt bij een 
schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier dat door de coöperatie is 
opgemaakt en door de secretaris van de coöperatie medeondertekend dient te worden als 
erkenning van de overdracht door de coöperatie. Een verzoek hiertoe dient gericht te zijn aan 
het bestuur. 
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2. Paneeldelen zijn vatbaar voor overgang krachtens fusie, splitsing, boedelmenging of 
erfopvolging. Verkrijging van obligaties onder algemene titel (door fusie, splitsing, 
boedelmenging of erfopvolging) wordt door de coöperatie erkend, mits deze verkrijging 
genoegzaam en tot bevrediging van de coöperatie is aangetoond. Zo deze geen Lid is wordt de 
verkrijger na erkenning van de overgang een redelijke termijn gegund voor aanvraag van het 
lidmaatschap, teneinde zijn rechten ingevolge zijn obligaties te kunnen uitoefenen. Aan toelating 
tot het lidmaatschap kan terugwerkende kracht worden gegeven tot het moment van overgang 
van de obligaties.  

3. Overdracht (onder bijzondere titel) van Paneeldelen aan niet-Leden is niet toegestaan en wordt 
door de coöperatie niet erkend. Rechten ingevolge Paneeldelen kunnen door niet-Leden niet 
worden uitgeoefend.  

4. Voor overgang of overdracht van Paneeldelen brengt de coöperatie de uitvoeringskosten, doch 
minimaal € 25 per transactie, in rekening aan de nieuwe houder.  

5. In geval van een uitzonderlijke situatie niet hierboven beschreven, beslist het bestuur. 

 

Tijdsverloop 
Voor leden van de coöperatie start de inschrijving op 23 januari 2020. Einde van inschrijving is 20 
februari 2020. 

 

Inschrijving 
Inschrijving geschiedt door het volledig invullen en ondertekening en daarna indienen bij ECL van het 
ter beschikking gestelde formulier of via een speciale website, waarbij ECL er u, wellicht ten 
overvloede, op wijst de inhoud van de beschikbare informatie (AFM document en dit memorandum) 
goed door te hebben genomen en eventuele vragen te hebben gesteld. 

 

Bevestiging 
Als het minimum aantal benodigde obligaties is bereikt, wordt de deelnemer hierover bericht. Na het 
ondertekenen van de obligatie-overeenkomst is deze definitief.  

Verder verloop 
Naar verwachting zal de bouw van het zonnedak zes tot acht weken in beslag nemen. Na voltooiing 
en oplevering is de ECL ZON B.V. eigenaar van de installatie. De deelnemers zullen worden bericht 
over de ingebruikname van de installatie en een uitnodiging voor de opening ontvangen. Na een jaar 
zal de opbrengst bekend zijn en daarna binnen twee maanden zal de eerste termijn aflossing met 
rente worden betaald aan de deelnemers. Deze rente wordt berekend vanaf het moment van 
opname. En de aflossing wordt berekend vanaf het eerste moment van productie. 

 

 

Planning 
 2019 2020 
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 okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. 

SDE+ definitief            

Indicatieve financiering            

ICT omgeving aanschaffen            

Oprichten ECL Zon BV            

Huurovk en opstalrecht ITT            

Def offertes            

ALV, AFM, inschrijving            

Financial closing            

Netaansluiting            

Plaatsing zonnedak            

In bedrijf            
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Bijlage A afkortingen en begrippenlijst 
 

Begrip of afkorting Omschrijving 

SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie, een subsidieregeling van de 
Rijksoverheid 

Interreg Een Europees projectenfonds dat de samenwerking in grensregio’s 
stimuleert 

DPL Stichting Duurzame Projecten Loenen. Voert projecten op het gebied van 
duurzaamheid in Loenen uit.  

ECL Energie Coöperatie Loenen U.A... Opgericht voor het stimuleren van 
duurzame energie projecten in Loenen. Dit zonnedakproject is het eerste 
grote investeringsproject van ECL 

DCT Distributie Centrum Thomassen aan de Kanaal-Zuid 496 te Loenen. De 
gebouwen zijn eigendom van Musgoor B.V., behorende tot de Thomassen 
groep. De daken ervan zijn tegen vergoeding beschikbaar gesteld voor dit 
zonnedakproject. 

cVPP Community-based Virtual Power Plant. Een project dat loopt onder het 
Interreg programma en dat duurzame elektriciteitsopwekking en het 
gebruik slim op elkaar af te stemmen door middel van een energie 
management systeem. 

ECL Zon B.V. Een werkmaatschappij van de Energie Coöperatie Loenen U.A. waar dit 
project is ondergebracht 

Wp/kWp Een manier van specificeren van het elektrisch vermogen van een 
zonnepaneel of zonne-installatie onder gedefinieerde omstandigheden 

kWh Een maat voor energie- verbruik of -opwek. Vergelijk: een gemiddeld 
Nederlands huishouden gebruikt zo’n 3400 kWh per jaar. 

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uitvoerder van de SDE+ 
subsidie 

GvO Garantie van Oorsprong: geeft aan dat een duurzaam opgewekte kWh 
ook daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Dit certificaat kan verkocht 
worden aan energieleveranciers. 

Paneeldeel Een achtergestelde Obligatie van EUR 50,-- verwijzend naar één van de 
beoogde 2757 zonnepanelen van de installatie 
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Bijlage B uitgangspunten business case 
 

Uitgangspunten   
Looptijd project 25 jaar 
Looptijd SDE+ subsidie incl uitloopjaar 16 jaar 
Aantal panelen 2757 stuks 
Vermogen per paneel 310 Wp 
Totaal vermogen kWp 855 kWp 
Jaarlijkse energieopbrengst 850 kWh/kWp 
Totaal opbrengst 1e jaar 726.470 kWh 
Degradatiefactor zonnepanelen 0,70% per jaar 
Installatieprijs per Wp € 0,47  
Totaal kosten PV deel installatie € 402.296  
SDE basisprijs netlevering /MWh € 25,00  
SDE basisprijs eigen gebr/MWh € 47,00  
SDE beschikking basis/MWh € 110,00  
SDE subsidiebedrag/MWh netlev € 85,00  
SDE subsidiebedrag/MWh eigen € 63,00  
Verkoopprijs MWh aan net € 25,00  
Verrekenprijs MWh eigen € 47,00  
Garanties van Oorsprong MWh € 2,00  
Percentage stroom aan net 100%  
Indexering operationele kosten 2,0%  
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Bijlage C investering en financiering 
 

Initiële investering (CAPEX) Bedrag excl BTW 
Zonnestroominstallatie € 402.296 
Netaansluiting € 192.000 
Projectkosten € 15.721 
Onvoorzien € 19.983 
Werkkapitaal € 20.000 
Totaal € 650.000 
 

 

De netaansluiting bestaat uit stelposten voor grondwerk, verzwaring transformator en aanpassing 
AC-deel, waarbij uitgegaan wordt dat alle kosten door dit project gedragen worden. De mogelijkheid 
bestaat dat deze kosten met andere projecten gedeeld worden, er is gerekend met €25.000 
kostendekking vanuit het cVPP-project. 

Projectkosten bestaan uit constructeur, advies- en bank- kosten verminderd met subsidie van de 
gemeente. 

Onvoorzien is geschat op 3%. 

Werkkapitaal bestaat uit SDE-subsidie, die voor 20% pas in het volgende jaar wordt uitbetaald. Dit 
werkkapitaal moet mee-gefinancierd worden, omdat de kosten dus deels voor de baten uitgaan. 

De financiering gaat uit van 20% eigen inbreng vanuit de leden van ECL en 80% bancaire lening. Er is 
gekozen voor deze verhouding, omdat de bank een zekere eigen inbreng verlangt. Tegelijk is een 
hogere eigen inbreng nadelig voor het projectrendement. Tevens zal een tijdelijke voorfinanciering 
van BTW ad EUR 135.000 aangevraagd (¼ jaar) worden en een doorlopend werkkapitaalkrediet van 
EUR 20.000 voor de overbrugging SDE. Jaarlijks zal bezien worden of dit krediet nog nodig is. 
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bijlage D exploitatierekening 

 

SDE+ 

Voor dit project betekent dat de SDE+ een stabiele inkomstenbron vormt. De inkomsten bedragen 
1/12 van de verwachte zonne opbrengst per jaar, hierbij wordt in de business case defensief 
rekening gehouden met 850 zonne-uren per jaar, terwijl 950 landelijk gangbaar is.  
 
Verkoop van GVO’s 
GVO’s zijn Garanties Van Oorsprong, die bewijzen dat de stroom duurzaam is opgewekt. GVO’s 
kunnen in de markt verkocht worden. De prijs hiervan fluctueert en ligt momenteel rond €6/MWh. 
De GVO’s vormen slechts een klein deel van de inkomsten (ca. 6%). Deze inkomsten fluctueren per 
maand met de daadwerkelijk opgewekte stroom. 
 
Verkoop van stroom eigen (gebruik) 
In dit project wordt niet gebruik gemaakt van eigen opgewekte stroom, omdat verkoop aan de 
energieleverancier meer oplevert. 
 
Verkoop van stroom net 
De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit direct aan de energieleverancier. Hierover worden 
jaarlijks prijsafspraken gemaakt, waarbij het teruglevertarief wordt gekoppeld aan de gemiddelde 
APX prijs. Het leveringstarief wordt periodiek (elke maand) bijgesteld aan de actueel geldende 
tarieven. Er zijn verschillende offertes van energieleveranciers ontvangen, waarop de business case is 
gebaseerd. Zoals beschreven onder de SDE+ subsidie hebben wijzigingen van het elektriciteitstarief 
gedurende de eerste 15 jaar nauwelijks effect op het rendement. Bij een stijging van de 
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elektriciteitsprijs ontvangt de coöperatie meer inkomsten vanuit de energieleverancier, bij een daling 
van de elektriciteitsprijs ontvangt ze meer SDE+ subsidie. Deze inkomsten fluctueren per maand met 
de daadwerkelijk opgewekte stroom. 
 

 

De grootste kostenpost is afschrijving van de investering. Omvormers worden in 10 jaar afgeschreven 
en de panelen en overige in 15 jaar. In de kostenbegroting is uitgegaan van 4.0% rente leden en 2.1% 
rente bank. 
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Bijlage E meerjarenbegroting 
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