In het kort
Zonnestroom is in. In de laatste jaren is het aantal mensen dat kiest voor zonnestroom van eigen dak
enorm gegroeid. En dat is niet zonder reden. Zonne-energie is beter voor het klimaat dan energie van
fossiele brandstoffen en geeft minder CO2 uitstoot. Met zonnestroom zijn we ook minder afhankelijk
van traditionele energiebronnen, die op termijn op raken. Daarbij is zonnestroom een veelgebruikte
belegging van spaargeld.
Echter, niet iedereen heeft een eigen dak, of een geschikt dak, dat kan worden ingezet voor de opwek
van zonnestroom.
Wilt u graag bijdragen aan meer zonnestroom in Apeldoorn, dan biedt het project Zonnepark
Ecofactorij u daarvoor uitstekende mogelijkheden. Zowel particulieren als bedrijven kunnen meedoen
door het kopen van ZonDelen op dit grootschalige zonnepark.
deA (Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) wil het energiegebruik in Apeldoorn vergroenen.
Daarom heeft deA samen met het Parkmanagement Ecofactorij het project Zonnepark Ecofactorij
ontwikkeld. Op het dak van het warehouse van Henk van de Scheur op de Ecofactorij gaat een
zonnepaneleninstallatie van maximaal 2100 zonnepanelen geplaatst worden. De zonnepanelen-installatie
wordt eigendom van het energiebedrijf van deA. Inwoners en bedrijven uit Apeldoorn en omstreken
krijgen zo de mogelijkheid te investeren in het zonnepark. deA houdt een wervingscampagne om
deelnemers te werven die willen investeren in Zonnepark Ecofactorij. De bouw van het zonnepark gaat
door als er voor minstens 1000 zonnepanelen deelnemers gevonden zijn.
Een zonnepaneel van Zonnepark Ecofactorij heeft een vermogen van 275 Wattpiek en wekt naar
verwachting gemiddeld 260 kWh per jaar op. Deelnemers kunnen de energieopbrengst van de
zonnepanelen volgen met een bijgeleverde app.
Voor ieder zonnepaneel wordt een zogenaamd ZonDeel uitgegeven. Deelnemers kunnen één of meer
ZonDelen kopen. Voor ieder ZonDeel betaalt de deelnemer bij aanvang van deelname €335,- (geen
btw verschuldigd). Gedurende 15 jaar ontvangt de deelnemer jaarlijks een uitkering. De jaarlijkse
uitkering bestaat uit een vast bedrag aan aflossing plus een rentebonus. Naar verwachting heeft de
deelnemer na 15 jaar een rendement van circa 4,65% per jaar. Na 15 jaar stopt het project voor
deelnemers. Zij hebben dan hun inleg retour en hun rendement gekregen.
Leden van deA krijgen op de aankoop van hun eerste ZonDeel een korting van €50,-.
In onderstaande hoofdstukken wordt informatie gegeven over de zonnepaneleninstallatie, over de
financiën, over de risico’s, hoe de inschrijving in z’n werk gaat en wat de planning is.
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Belangrijke informatie
Energiebedrijf deA (Apeldoorn) bv is de uitgevende instelling van de ZonDelen. De datum van Uitgifte
is 11 juni 2016.
Energiebedrijf deA (Apeldoorn) is voor 100% eigendom van Holding deA (Apeldoorn) bv. En Holding
deA (Apeldoorn) bv is voor 100% eigendom van Coöperatie deA U.A. (zie ook: bijlage “Energiebedrijf
deA”.)
Energiebedrijf deA (Apeldoorn) bv zal straks eigenaar zijn van de zonnepaneleninstallatie van
Zonnepark Ecofactorij en ook de SDE+ beschikkingen zullen op naam van Energiebedrijf deA
(Apeldoorn) bv gezet worden.
Ten behoeve van de leesbaarheid zal in dit Informatiememorandum Energiebedrijf deA (Apeldoorn) bv
in het vervolg aangeduid worden met deA.
De informatie in dit Informatiememorandum geeft de situatie weer op de Uitgifte datum, 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 de ZonDelen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
•
•

Michiel Roemer, tel: 06-30155370
Gertine Wilders, tel: 06-25251242

En kijk op onze website:

email: michielroemer@de-a.nl
email: gertinewilders@de-a.nl
www.de-a.nl

Er is geen vergunning- en prospectusplicht voor deze aanbieding.
De in dit document beschreven aanbieding wordt aangeboden zonder goedgekeurde prospectus als
bedoeld in artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht, met gebruikmaking van de vrijstelling als
bedoeld in artikel 53, lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wet financieel Toezicht
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1 Waarom een zonnepark?
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.
Een andere overweging is om de bronnen van onze energievoorziening, nu zijn dat vooral fossiele
brandstoffen als kolen, olie en gas, geleidelijk te vervangen door duurzamere bronnen. De voorraad
kolen, olie en gas is namelijk eindig en bij een stijging van de wereldwijde vraag zullen op de lange
termijn de prijzen stijgen. Op nog langere termijn zullen kolen, olie en gas onvoldoende zijn om aan alle
vraag te voldoen.
Met deze overwegingen in gedachten zijn overheden, publieke instellingen, private ondernemingen en
burgerinitiatieven actief om het aandeel van duurzame opwek van energie te vergroten. Ook de
gemeente Apeldoorn heeft, ook recent nog, in enkele notities haar ambities voor verduurzaming
uitgesproken.

1.1 deA
deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. In
2012 werd deA opgericht door Apeldoornse burgers die van mening waren dat de overgang naar meer
duurzame energie te langzaam ging en die een actieve bijdrage wilden leveren aan meer duurzame
energie in Apeldoorn. Sinds die tijd doet deA tientallen lokale projecten die Apeldoorn concreet
verduurzamen. Inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn kunnen lid worden van deA,
waarmee ze mede-eigenaar van deA worden en zeggenschap verwerven.
deA levert in samenwerking met Greenchoice ook energie aan inwoners en bedrijven. Zowel gas als
stroom, waarbij de stroom in Apeldoorn duurzaam is opgewekt.
deA werkt zonder winstoogmerk. De inkomsten worden besteed aan nieuwe lokale duurzame
projecten waar in veel gevallen ook inwoners, scholen en organisaties in kunnen participeren.
Doelstelling van deA is duurzame energie aan te bieden aan bewoners en bedrijven in Apeldoorn en
omgeving, en om nieuwe duurzame opwek te realiseren. Zonnepark Ecofactorij past goed in de
doelstellingen van deA. Er wordt nieuwe duurzame opwek gerealiseerd, deA legt met het zonnepark
een koppeling tussen deelnemers/investeerders en de nieuwe duurzame opwekker: het zonnepark. Op
deze manier kunnen bewoners en bedrijven in Apeldoorn en omgeving hun steentje bijdragen aan
duurzame energie-opwek.
deA heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het initiëren en exploiteren van verschillende
zonprojecten. In het project ‘Zon op School’ heeft deA op 16 basisscholen in de gemeente Apeldoorn
in totaal 1042 zonnepanelen laten leggen. De zonnepaneleninstallaties zijn door ouders en
omwonenden gefinancierd. Deze investeerders krijgen 6 jaar na aanvang hun inleg terug en ontvangen
dan een bonus op basis van een rendement van 3% per jaar.
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Met het project ’Zon voor Huur’ hebben deA en de Apeldoornse woningbouwcorporaties huurders de
mogelijkheid geboden om ook te profiteren van zonnepanelen. Huurders kunnen kiezen om 6 tot 10
zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen. Ze betalen een vergoeding voor het gebruik van de panelen
maar ze ontvangen een grotere som terug door de verlaging van hun energierekening. Netto houden
de huurders er jaarlijks geld aan over. Zon voor Huur heeft 170 deelnemers die gezamenlijk 1122
zonnepanelen op hun daken hebben liggen.
In totaal wekken de zonnepanelen van de projecten Zon op School en Zon voor Huur jaarlijks zo’n
450.000 kWh op, vergelijkbaar met de omvang van Zonnepark Ecofactorij.
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2 Zonnepark Ecofactorij
2.1 Waar en Wie
De zonnepaneleninstallatie zal geplaatst worden op het dak van het warehouse van Henk van de
Scheur, IJsseldijk 8 in Apeldoorn (Figuur 1).

Figuur 1

De locatie van Zonnepark Ecofactorij

Huurder van het pand is Oosterberg bv (Figuur 2). Oosterberg is een elektrotechnische groothandel
met ruim 250 medewerkers en 20 vestigingen, verspreid over heel Nederland. De handelsfirma Hadec
Innovatie is de duurzame dochteronderneming van Oosterberg en zij zullen de levering van de
benodigde materialen voor hun rekening nemen. Van de Scheur en Oosterberg bv maken deel uit van
het bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn.
Het dak van Van de Scheur/Oosterberg is plat. De zonnepanelen zullen worden geplaatst onder een
hellingshoek van 13° in een zuid-opstelling op het dak. Voor technische gegevens van de
zonnepaneleninstallatie wordt verwezen naar documenten die op de website van deA onder de folder
‘Technische Specificaties’ staan.
Het dak is onderzocht op draagkracht door Lucassen Bouwconstructies uit Hengelo. De conclusie van
dat onderzoek is dat het dak voldoende sterk is om het gewicht van de zonnepaneleninstallatie bij
volledige omvang te dragen.
De zonnepaneleninstallatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van de Ecofactorij via de
aansluiting van Oosterberg.
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Figuur 2

Het pand waarop Zonnepark Ecofactorij geplaatst wordt.

deA wordt eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en is verantwoordelijk voor de exploitatie van
Zonnepark Ecofactorij. deA heeft daarom contracten gesloten met alle betrokken partijen die de
exploitatie van het zonnepark gedurende de eerste 15 jaar regelen.
De financiering van het zonnepark zal geschieden door uitgifte van ZonDelen. Een ZonDeel is het
financiële equivalent van een zonnepaneel. De eigenaar van een ZonDeel legt bij aanvang de prijs van
een ZonDeel in, en krijgt ieder jaar een bedrag uitgekeerd, daarmee wordt in 15 jaar een mooi
rendement gehaald (zie: Hoofdstuk ‘Financiën’).
De zonnepaneleninstallatie zal maximaal uit 2100 en minimaal uit 1000 zonnepanelen bestaan. Als blijkt
dat na sluiting van de inschrijfperiode minder dan 1000 ZonDelen zijn afgenomen, gaat het Zonnepark
Ecofactorij niet door.
Het zonnepark zal worden gebouwd door installatiebedrijf Mulder Duurzaam uit Apeldoorn.
Onderhoud en verzekering van de zonnepaneleninstallatie zijn ook in handen van Mulder Duurzaam en
wel voor de gehele termijn van 15 jaar. Mulder Duurzaam is onderdeel van Mulder Systems. Mulder
Duurzaam is opgericht in 1925.
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2.2 Installatie
De zonnepaneleninstallatie zal uit panelen bestaan die ieder een vermogen van 275 Wp hebben (zie
ook: bijlage “Afkortingen en Begrippen”). Het volledige vermogen van de zonnepaneleninstallatie bij
2100 panelen bedraagt daarmee 577,5 kWp. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit hangt af van de
meteorologische omstandigheden, en van de prestaties van de zonnepaneleninstallatie. In de
berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddelde opbrengst per jaar gebaseerd op klimatologische
gegevens.
De door installateur afgegeven verwachte opbrengst van de zonnepanelen bedraagt voor het eerste
jaar 260 kWh per paneel. Dit is energie die de panelen naar verwachting gaan leveren. Met de
installateur is ook een gegarandeerde opbrengst afgesproken, een soort ondergrens; deze ondergrens
ligt circa 10% lager dan wat verwacht wordt. De installateur heeft zich contractueel verplicht dat de
energieopbrengst niet onder de gegarandeerde opbrengst komt. In geval dat wel gebeurt, zal hij
financiële compensatie leveren.
De jaarlijkse opbrengst zal door degradatie van het oppervlak van het zonnepaneel in de loop der jaren
minder worden. In de exploitatieberekeningen wordt met een vermindering van de opbrengst van
0,73% per jaar gerekend. Na het 15de jaar is de opbrengst van een zonnepaneel nog 88% van de
opbrengst bij aanvang.

2.3 Inkomsten
De inkomsten van de zonnepaneleninstallatie bestaan uit:
• Vergoeding voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie
• SDE+ subsidie
• Verkoop van Garanties van Oorsprong (GvO).

2.3.1

Vergoeding voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie

De levering van de opgewekte elektriciteit geschiedt aan Oosterberg, die de elektriciteit voor eigen
gebruik aanwendt en het resterende gedeelte aan het elektriciteitsnet van de Ecofactorij doorlevert.
De firma Scholt Energy Control bv is de energieleverancier voor het elektriciteitsnet van de
Ecofactorij. deA heeft met Oosterberg afspraken gemaakt over de vergoeding van het gebruik van de
zonnepaneleninstallatie.

2.3.2

SDE+ subsidie

De rijksoverheid ondersteunt diverse typen van duurzame energie-opwek met een exploitatiesubsidie
die het mogelijk maakt deze energie-opwek installaties (niet alleen zon, maar ook wind, warmte en
biomassa) financieel gezond te maken. In het kader van de Stimulering Duurzame Energie (en Warmte),
afgekort SDE+, zijn er door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee beschikkingen
afgegeven die de financiële exploitatie van Zonnepark Ecofactorij schragen. De SDE+ beschikkingen
garanderen gedurende 15 jaar een subsidievergoeding van maximaal €0,103/kWh voor de opgewekte
elektriciteit.
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Of de maximale subsidievergoeding wordt uitgekeerd hangt af van het zogenaamde correctiebedrag.
Het correctiebedrag wordt ieder jaar door het Energie Centrum Nederland (ECN) vastgesteld, eerst in
een voorlopige versie, vervolgens definitief. Het correctiebedrag volgt de prijzen op de energiebeurzen,
zoals de APX. Als het correctiebedrag gelijk is aan, of lager ligt dan de basisenergieprijs, dan is de
maximale subsidievergoeding bereikt. De basisenergieprijs voor de twee beschikkingen van het
zonnepark bedraagt €0,044/kWh.
Als het correctiebedrag hoger dan de basisenergieprijs ligt, vermindert de subsidievergoeding met het
verschil tussen correctiebedrag en basisenergieprijs.
Voor de zonnepaneleninstallatie beschikt deA over twee SDE+ beschikkingen, één voor een installatie
met een vermogen van 334 kW en één voor een installatie met een vermogen van 195 kW, tezamen
529 kW. Voor zonnepaneleninstallaties wordt met 1000 uren vollast per jaar gerekend, zodat de
maximale hoeveelheid te subsidiëren energie 529.000 kWh per jaar bedraagt.

2.3.3

GvO

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 deA,
de eigenaar van de SDE+ beschikkingen. deA zal de GvO’s in principe verkopen aan Greenchoice, de
energiepartner van deA.
Daarnaast biedt deA 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.

2.4 Looptijd en levensduur
De SDE+ beschikkingen die ten grondslag liggen aan Zonnepark Ecofactorij hebben een looptijd van 15
jaar. De aanvangsdatum van de twee beschikkingen is op 1 januari 2017 gesteld en de termijn eindigt op
31 december 2031. Er is een uitlooptijd van 1 jaar om een eventuele achterstand in subsidiabele energie
in te lopen, bijvoorbeeld als de zonnepaneleninstallatie enige tijd is afgesloten geweest ten gevolge van
onderhoud of schade.
De levensduur van de zonnepaneleninstallatie is langer dan 15 jaar. Zonnepanelen gaan in het algemeen
wel 25 jaar mee. Omvormers gaan korter mee. Met de installateur is afgesproken dat alles wat binnen
de eerste 15 jaar kapot gaat kosteloos vervangen zal worden.
Met Henk van de Scheur en Oosterberg is contractueel afgesproken dat na afloop van het verstrijken
van de SDE+ termijn de zonnepaneleninstallatie nog maximaal 4-5 jaar op het dak kan blijven liggen, en
dat de opgewekte elektriciteit zal worden afgenomen. Mochten bovengenoemde partijen de
zonnepaneleninstallatie binnen de extra termijn van 4-5 jaar willen verwijderen dan is de afspraak dat
de verwijderingskosten ten laste van hen zullen zijn, en dat de zonnepaneleninstallatie netjes en zonder
beschadigingen zal worden verwijderd. deA kan de zonnepaneleninstallatie dan mogelijk nog aan een
derde partij verkopen.
Voor het verwijderen van de zonnepaneleninstallatie na afloop van de extra termijn van 4-5 jaar is deA
gehouden de installatie op eigen kosten te (laten) verwijderen.
Met de deelnemer gaat deA een overeenkomst voor de duur van 15 jaar aan. Na het verstrijken van
die termijn houdt de overeenkomst op te bestaan. De opbrengsten uit de resterende termijn van
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maximaal 4-5 jaar komen geheel en al aan deA ten goede. Overigens is het zo dat die inkomsten dan
een stuk lager zijn wegens het wegvallen van de inkomsten uit de SDE+ subsidie.

2.5 Het zonnepark in groter verband
De ontwikkeling van het zonnepark is onderdeel van een door de provincie Gelderland betaald project
genaamd SMILE. SMILE staat voor SMart Integration Local Energy. Het idee achter SMILE is om
duurzame opwek van energie te combineren met meer opslagcapaciteit, en om het project te
realiseren door inzet van zowel bedrijfsleven als van burgers. In het kader van de Gelderse Maat heeft
de provincie in september 2014 opdracht aan het Parkmanagement Ecofactorij verstrekt tot het
uitvoeren van het project SMILE. Het Parkmanagement Ecofactorij heeft vervolgens aan deA en aan
Sparkling Projects opdracht gegeven het project te realiseren.
Zonnepark Ecofactorij is een onderdeel van SMILE. deA is hiervoor verantwoordelijk. De onderdelen
waarvoor Sparkling Projects verantwoordelijk is, hebben betrekking op het plaatsen van laadpalen voor
elektrische auto’s op de Ecofactorij en op het ontwerpen van een monitoring systeem voor de
energiestromen van en naar de bedrijven op de Ecofactorij.
De kosten die deA heeft gemaakt voor het maken van de businesscase van het zonnepark, en de
personele kosten die gekoppeld zijn aan de ontwikkelkosten van het zonnepark worden uit het project
SMILE betaald. Deze kosten drukken dus niet op de business case, en dus ook niet op het rendement
van deelnemers.
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Tabel 1 geeft een overzicht van de bij Zonnepark Ecofactorij betrokken partijen. Enkele partijen
worden nader voorgesteld in Bijlage ‘Partners’.
Tabel 1 Overzicht betrokken partijen Zonnepark Ecofactorij
Naam
Rol
deA
Eigenaar en beheerder Zonnepark Ecofactorij;
eigenaar SDE+ beschikkingen na voltooiing
zonnepark; Uitvoerder van onderdeel zonnepark van
het SMILE project.
Henk van de Scheur
Eigenaar van het pand aan de IJsseldijk 8 te
Apeldoorn waarop het zonnepark Ecofactorij
geplaatst wordt.
Oosterberg
Huurder en gebruiker van bovengenoemd pand;
leverancier van de zonnepanelen via
dochteronderneming Hadec.
Mulder Duurzaam
Installateur, bouwt en onderhoudt de
zonnepaneleninstallatie.
Scholt Energy Control
Energieleverancier van het elektriciteitsnet
Ecofactorij.
ENEA
Beheerder van het elektriciteitsnet Ecofactorij.
Parkmanagement Ecofactorij
Eigenaar van de SDE+ beschikkingen voor voltooiing
van Zonnepark Ecofactorij; opdrachtverlener aan
deA en Sparkling Projects in het SMILE project.
Sparkling Projects
Uitvoerder van onderdelen Laadpalen en Monitoring
binnen SMILE.
Provincie Gelderland
Opdrachtverlener aan Parkmanagement Ecofactorij
voor het SMILE project.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Instantie die de SDE+ beschikkingen afgeeft en die de
betalingen van de exploitatiesubsidie doet.
Deelnemer
Investeerder van het zonnepark via het aanschaffen
van ZonDelen.

2.6 Eigendomsverhoudingen en afspraken met partners
Bij de voorbereidingen en gedurende de exploitatie zijn verschillende partijen betrokken. deA is
eigenaar van het Zonnepark Ecofactorij, gelegen op het dak van het pand van Henk van de Scheur.
Oosterberg neemt als huurder en bewoner van het pand de opgewekte elektriciteit af. Scholt Energy
Control neemt als energieleverancier op de Ecofactorij het door Oosterberg niet gebruikte gedeelte
van Oosterberg af.
Met de partners heeft deA de volgende afspraken en overeenkomsten gemaakt dan wel gesloten.
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Voorbereidingsfase
-

De Rijksoverheid heeft via de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland twee SDE+ beschikkingen
voor het pand van Henk van de Scheur afgegeven en op naam gesteld van Parkmanagement
Ecofactorij.

-

De provincie Gelderland heeft opdracht aan het Parkmanagement Ecofactorij gegeven om het
project SMILE uit te voeren.

-

Het Parkmanagement Ecofactorij heeft opdrachten aan deA en aan Sparkling Projects verstrekt om
het project SMILE te realiseren.

-

deA heeft via een selectieprocedure de offerte van Mulder Duurzaam geselecteerd als aanbieding
om te zijner tijd de zonnepaneleninstallatie te plaatsen en te onderhouden.

-

deA heeft met Henk van de Scheur en met Oosterberg een overeenkomst getekend waarin de drie
partijen zich akkoord verklaren met het Recht van Opstal dat bij aanvang van de bouw van het
zonnepark gesloten wordt. Het Recht van Opstal regelt de eigendomsverhoudingen met betrekking
tot de zonnepaneleninstallatie en de rechten en plichten van de betrokken partijen.

-

deA heeft met Oosterberg een gebruiksovereenkomst over het gebruik van de
zonnepaneleninstallatie gesloten.

Bij aanvang van het project
-

Deelnemer heeft zijn/haar inleg voldaan en heeft zich akkoord verklaard met het
ZonDelenreglement (zie: Hoofdstuk “Hoe werkt het?”). Het ZonDelenreglement beschrijft de
rechten en plichten van deelnemer aan het zonnepark. Het ZonDelenreglement is te downloaden
van de site van deA

-

deA sluit met Mulder Duurzaam een contract over de bouw van de zonnepaneleninstallatie, en
over het onderhoud en beheer ervan gedurende de exploitatie van 15 jaar.

-

deA tekent samen met Henk van de Scheur bij de notaris het voornoemde Recht van Opstal.

-

deA ontvangt de twee SDE+ beschikkingen die tot het Zonnepark Ecofactorij behoren. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt de twee SDE+ beschikkingen op naam van deA.

-

deA sluit met Oosterberg een contract over het gebruik van en de bijhorende gebruiksvergoeding
voor de zonnepaneleninstallatie. Deze gebruiksvergoeding is op basis van een vooraf vastgesteld
bedrag waarop jaarlijks een indexatie wordt toegepast.

-

deA sluit met ENEA (de beheerder van het elektriciteitsnetwerk van de Ecofactorij) een contract
over de aansluiting van de zonnepaneleninstallatie op het elektriciteitsnetwerk van de Ecofactorij,
en over de bemetering en facturering van de geleverde elektriciteit.
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-

deA meldt na voltooiing, de zonnepaneleninstallatie aan bij CertiQ, de instelling die de uitgifte van
GvO‘s verzorgt. deA ontvangt het aantal GvO’s dat met de opwek van het zonnepark
overeenkomt.
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3 Hoe werkt het?
-

Geïnteresseerden schrijven zich in via het inschrijvingsformulier op de website van deA. Bij
inschrijving verklaart men zich akkoord met het ZonDelenreglement en verplicht men zich de
factuur te voldoen die na inschrijving verstuurd wordt. Het ZonDelenreglement staat gepubliceerd
op de website van deA.

-

Voor leden van deA start de inschrijving op 11 juni 2016. Voor niet-leden start de inschrijving op
16 juni 2016.

-

Inschrijving is bindend; de enige ontbindende voorwaarde is als er onvoldoende belangstelling blijkt
te zijn. Onvoldoende belangstelling is gedefinieerd als minder dan 1000 aangevraagde ZonDelen na
sluiting van de inschrijfperiode.

-

Er wordt ingeschreven op gehele delen van ZonDelen. De minimale afname is één ZonDeel. Tot 1
augustus geldt er een maximum van 100 ZonDelen per Inschrijver. Inschrijvers kunnen bij
inschrijving voor 1 augustus aangeven meer dan 100 ZonDelen te willen kopen. De eerste 100
ZonDelen zullen dan worden toegewezen, de overige ZonDelen zullen op een reservelijst geplaatst
worden. Wanneer na 1 augustus 2016 nog ZonDelen beschikbaar zijn, zullen, zolang de voorraad
strekt, de ZonDelen van de reservelijst toegewezen worden in volgorde van datum en tijd van
inschrijving.

-

Voor particulieren die vijf of minder ZonDelen willen kopen is tot 31 juli 2016 exclusief een
segment van 500 ZonDelen gereserveerd. Wanneer na 31 juli 2016 minder dan 500 ZonDelen aan
deze groep particulieren is uitgegeven, komt het restant ook ter beschikking voor andere
inschrijvers.

-

Na inschrijving stuurt deA een mail met een bevestiging van de inschrijving.

-

Als de grens van 1000 aangevraagde ZonDelen bereikt is, bericht deA de inschrijvers daarover.

-

deA stuurt inschrijvers een factuur voor de aangevraagde ZonDelen. Inschrijvers wordt gevraagd
binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum de factuur te hebben voldaan.

-

Na tijdige betaling van de factuur is de inschrijver deelnemer aan het Zonnepark Ecofactorij
geworden. Deelnemers ontvangen een bevestiging van het aantal betaalde ZonDelen.

-

Inschrijvers zullen op volgorde van inschrijving worden geregistreerd. Bij overschrijding van de
factuurtermijn geldt de volgorde van factuurbetaling. Bij grote belangstelling lopen verlate betalers
het risico alsnog van deelname te worden uitgesloten. In dat geval zal inleg, indien voldaan,
geretourneerd worden.

-

Als de inschrijfperiode verstreken is en de facturen voldaan zijn, zal de omvang van het zonnepark
bekend zijn. deA zal dan aan Mulder Duurzaam opdracht tot de bouw geven.
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-

Naar verwachting zal de bouw van het zonnepark 6-8 weken in beslag nemen.

-

Bij voltooiing van de zonnepaneleninstallatie zal deA eigenaar van de zonnepaneleninstallatie
worden, en zullen de twee SDE+ beschikkingen aan deA worden overgedragen.

-

Deelnemers zullen bericht van de ingebruikname ontvangen. Ze zullen worden uitgenodigd voor de
officiële start van het Zonnepark Ecofactorij.

-

De uitbetaling van de jaarlijkse uitkering van de ZonDelen zal via het opgegeven
bankrekeningnummer van deelnemer geschieden.

-

De eerste uitbetaling zal plaatsvinden in januari 2018. De volgende uitbetalingen geschieden steeds
in januari van het volgende jaar.

-

Deelnemers ontvangen ieder jaar een overzicht van de opgewekte energie van de aan hun
ZonDelen gerelateerde zonnepanelen.

-

Deelnemers ontvangen bij aanvang een app waarmee ze de opgewekte energie van de aan hun
ZonDelen gerelateerde zonnepanelen kunnen volgen.

-

ZonDelen mogen, onder voorwaarde, overgedragen worden. De voorwaarde is dat de deelnemer
deA hiervan in kennis stelt en de benodigde informatie (banknummer, adres, emailgegevens, etc..)
van de nieuwe deelnemer tijdig aan deA doorgeeft.
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4 Risico’s
Daar waar geïnvesteerd en gebouwd wordt bestaan risico’s, dat geldt ook voor
zonnepaneleninstallaties. De belangrijkste risico’s, de mogelijke consequenties ervan en wat gedaan
wordt om de risico’s af te dekken komen in dit hoofdstuk aan de orde.

4.1 Bij aanvang
Er is onvoldoende belangstelling voor ZonDelen.
Het project gaat niet door; deelnemers ontvangen hun factuur pas nadat er sprake is van voldoende
belangstelling.
De oplevering van de zonnepaneleninstallatie is vertraagd.
Bij een latere dan geplande start wordt de startdatum van de SDE+ subsidie overschreden. In de SDE+
regeling is een uitloop van maximaal 1 jaar voorzien om eventueel niet geïncasseerde subsidie alsnog te
gelde te maken. Een eventuele vertraging kan aldus worden opgevangen. Met de installateur van de
zonnepaneleninstallatie zijn afspraken gemaakt dat het risico van verwijtbare vertraging bij de
installateur ligt.
De bouwkosten worden overschreden.
Met de installateur is een overeenkomst gesloten met een vaste prijs gebaseerd op een gedetailleerde
omschrijving van de werkzaamheden.
De installateur gaat tijdens de bouw van de zonnepaneleninstallatie failliet.
Met de installateur is afgesproken dat pas bij oplevering betaald wordt. De leverancier van de
zonnepanelen, de montage materialen en de omvormers is Hadec. Hadec is onderdeel van Oosterberg
en de geleverde materialen blijven eigendom van Hadec tot door installateur is betaald. De te
verwachten schade bij een faillissement is tijdelijke stillegging van het project tot een andere installateur
is gevonden. Het kan niet uitgesloten worden dat de kosten van de bouw dan iets zullen stijgen, en dat
het rendement voor deelnemers iets lager zal zijn.

4.2 Bij exploitatie
De zonnepanelen functioneren slecht.
Door de installateur zijn garanties afgegeven op de elektriciteitsproductie van de
zonnepaneleninstallatie. Bij tegenvallende opbrengst die toe te schrijven is aan het slecht functioneren
van de zonnepanelen dan wel van andere onderdelen van de zonnepaneleninstallatie heeft installateur
zich verplicht financiële compensatie te leveren.
De energieprijs daalt.
Voor meer informatie over de gevolgen van veranderingen in de energieprijs wordt naar het Hoofdstuk
’Financiën’ verwezen.
De installatie raakt beschadigd door bijvoorbeeld storm, blikseminslag of brand.
Er is voor de volledige zonnepaneleninstallatie (panelen, omvormers en toebehoren) een
opstalverzekering gesloten die de risico’s van schade aan de installatie en het (tijdelijke) verlies aan
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productie dekt. Bovendien heeft deA via installateur een aansprakelijkheidsverzekering gesloten die
schade aan derden door toedoen van de zonnepaneleninstallatie (bv een vallend zonnepaneel) dekt.
Door onderhoudswerkzaamheden aan het dak wordt de zonnepaneleninstallatie voor een
tijd uit productie genomen.
a. Met eigenaar van het pand waarop de zonnepaneleninstallatie geplaatst is, heeft deA een
overeenkomst gesloten waarin gesteld is dat de kosten van een verplaatsing dan wel ontkoppeling
van de zonnepaneleninstallatie ten gevolge van werkzaamheden aan het dak in het kader van een
meerjarenonderhoud ten laste van deA komen. deA heeft daarvoor een post reservering
dakonderhoud in de begroting opgenomen.
b. De productieverliezen ten gevolge van het uit bedrijf zijn van de zonnepaneleninstallatie komen niet
ten laste van pandeigenaar maar ten laste van deA. Verder is afgesproken dat de planning in overleg
met deA wordt opgesteld om zodoende het productieverlies te beperken.
Het pand waarop de zonnepaneleninstallatie geplaatst is, wordt gesloopt.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. De zonnepaneleninstallatie wordt naar een ander pand in eigendom van de pandeigenaar verhuisd.
De kosten van de verplaatsing worden door pandeigenaar gedragen.
2. Pandeigenaar betaalt deA een afkoopsom voor het ontstane verlies, vast te stellen door een
onafhankelijke deskundige. In dit geval ontvangt de deelnemer de afkoopsom. Naar verwachting zal
de afkoopsom plus de uitkeringen over de periode ervoor voldoende (of meer dan voldoende) zijn
om de aanschafprijs te compenseren. Na uitbetaling komt de overeenkomst tussen deelnemer en
deA te vervallen.
De eigenaar van het pand waarop de zonnepaneleninstallatie geplaatst is gaat failliet.
Het Recht van Opstal verzekert deA van het eigendom van de zonnepaneleninstallatie, ook bij
faillissement van de pandeigenaar. De zonnepaneleninstallatie zal sowieso elektriciteit kunnen blijven
leveren aan het elektriciteitsnet van de Ecofactorij. Zie ook: hoofdstuk ‘Financiën / financiële risico’s’.
De gebruiker van het pand waarop de zonnepaneleninstallatie geplaatst is (Oosterberg)
verhuist.
Mocht Oosterberg verhuizen en dan dus ook geen elektriciteit van het zonnepark afnemen dan komt
een deel van de inkomsten tijdelijk te vervallen. Mocht er geen nieuwe bewoner gevonden worden, of
mocht een nieuwe bewoner geen elektriciteit van het zonnepark willen afnemen dan sluit deA een
overeenkomst met Scholt Energy Control over de levering van de elektriciteit. Het hoofdstuk
‘Financiën / financiële risico’s gaat in op de gevolgen hiervan.
De weersomstandigheden zijn een jaar slecht door veel bewolking.
In zo’n jaar produceren de panelen minder dan op basis van klimatologie verwacht mag worden. Dat
risico is inherent aan het gebruik van zonnepanelen.
De installateur tijdens de exploitatieperiode van de zonnepaneleninstallatie failliet.
De beheers gelden voor het onderhoud voor de zonnepaneleninstallatie worden gestort op een
afgeschermde rekening. Mocht de installateur failliet gaan, dan kan er vanuit het faillissement geen
aanspraak op deze beheers gelden worden gemaakt. Er kan dan een andere installateur worden
geselecteerd die het onderhoud gaat overnemen. De verwachting is dat andere installateurs daarin
geïnteresseerd zullen zijn.

bladzijde 18 van 34

Informatiememorandum Zonnepark Ecofactorij

deA gaat failliet
deA is een energiecoöperatie, waarbij de leden uiteindelijk het beleid bepalen. Dit zorgt er mede voor
dat deA op financieel gebied zeer zorgvuldig opereert en geen onnodige risico’s zal nemen. Dat staan
de 350 leden, die gezamenlijk eigenaar zijn, gewoon niet toe. Eén van de kernwaarden van deA is niet
voor niets continuïteit.
Verder is de businesscase Zonnepark Ecofactorij een zeer gezonde businesscase met tal van
zekerheden, waardoor de afspraken rond ZonDelen waargemaakt kunnen worden.
Mocht deA desalniettemin toch failliet gaan, dan is de kans groot dat de deelnemers van Zonnepark
Ecofactorij de uitkering over de nog resterende jaren mislopen. Doordat de ZonDelen een jaarlijkse
uitkering kennen, neemt het financiële risico dat de deelnemers hierdoor lopen overigens wel elk jaar
af.
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5 Financiën
5.1 Samenvatting
-

De zonnepaneleninstallatie bestaat uit maximaal 2100 zonnepanelen
De projectsom bedraagt € 694.106,- (exclusief BTW).
Het project is opgedeeld in 2100 ZonDelen.
De inleg per ZonDeel bedraagt € 335,- (geen BTW verschuldigd).
De jaarlijkse uitkering aan de deelnemer bestaat uit een vast aflossingsdeel en een rentebonus.
De vaste aflossing van een ZonDeel bedraagt € 22,33 per jaar.
De rentebonus van een ZonDeel bedraagt, naar verwachting, € 9,72 voor het eerste jaar, aflopend
naar € 8,05 voor het 15de en laatste jaar.
De looptijd van de overeenkomst met deelnemer bedraagt 15 jaar.
Het rendement (conform IRR) voor deelnemer bedraagt op basis van de verwachte
energieopbrengst 4,65 % per jaar.

5.2 Achtergrond
De financiële onderbouwing van Zonnepark Ecofactorij, en daaruit volgend het rendement voor de
deelnemer stoelt op een aantal elementen zoals de kostprijs en de operationele inkomsten en uitgaven.
Van sommige elementen is zeker wat de waarde ervan is, zoals de kostprijs van de
zonnepaneleninstallatie, en het basisbedrag van de SDE+ beschikkingen; van andere elementen, zoals de
elektriciteitsprijs, kan de waarde gedurende de looptijd van het project veranderen.
Alle financiële elementen gaan in een rekenmodel waarmee de financiële kentallen van het project
worden bepaald. Met dat rekenmodel wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen voor het project
en de deelnemer zijn als enkele veronderstellingen veranderen. Deze zogenaamde
gevoeligheidsberekeningen geven een beeld van de financiële risico’s (zowel plus als min) voor de
deelnemers.
De financiële kentallen die hier gepresenteerd worden zijn gebaseerd op:
-

-

een zonnepark van 2100 panelen van 275 Wp. Er is gerekend met een prijs van €1,167/Wp
gebaseerd op de offerte van installateur. Deze prijs is inclusief 15 jaar onderhoud en verzekering.
een verwachte opbrengst van de panelen van 0,946 kWh/Wp. En als ondergrens een
gegarandeerde opbrengst van 0,860 kWh/Wp.
een degradatie van de panelen van 0,73% per jaar, volgens de specificaties van de zonnepanelen.
twee SDE+ beschikkingen van 195 kW en 334 kW, goed voor een maximaal subsidiabele
energieproductie van respectievelijk 195.000 kWh per jaar en 334.000 kWh per jaar. Voor beide
beschikkingen geldt een SDE+ basisbedrag van € 0,147 /kWh en een basisenergieprijs van € 0,044
/kWh. De maximale subsidie komt daarmee op € 0,103 /kWh.
een energieprijs op de APX-dagmarkt van € 0,026 /kWh.
een vaste vergoeding van Oosterberg gebaseerd op de vermeden kosten bij een jaarlijkse directe
levering van 350.000 kWh aan opgewekte elektriciteit.
een verdeling van het projectresultaat tussen deelnemer en deA, waarbij 80% van het
projectresultaat na EBIT (het bedrijfsresultaat inclusief afschrijvingen en voor rente en belasting)
ten goede aan deelnemer komt.
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5.3 Investering
De investeringssom van het Zonnepark Ecofactorij bedraagt bij een omvang van 2100 zonnepanelen €
694.106,-. Per zonnepaneel is de precieze prijs € 330,53. De ZonDelen worden voor een prijs van €
335,- aangeboden. Bij een volledig zonnepark van 2100 panelen levert dit een batig saldo van € 9.387,op. Dit voordeel is voor deA en levert voldoende liquiditeit om de eerste uitgaven te kunnen doen.
Verreweg het grootste gedeelte van de investeringssom bestaat uit de prijs van de
zonnepaneleninstallatie, te weten € 674.116,- (Figuur 3). Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor
onderhoud en verzekering gedurende de eerste 15 jaar.
Additionele kosten hebben te maken met eenmalige kosten bij aanvang voor de twee netaansluitingen
en voor de monitoring. Verder is juridisch advies ingewonnen en dient het Recht van Opstal de notaris
te passeren.
Voor de wervingscampagne worden kosten gemaakt, zoals voor het plaatsen van zogenaamde
driehoeksborden, pamfletten, en advertenties. Tenslotte is er een post onvoorzien opgenomen.

Figuur 3

Verdeling van de investeringskosten

5.4 Inkomsten
De inkomsten van de zonnepaneleninstallatie bestaan uit:
• Vergoeding voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie
• SDE+ subsidie
• Verkoop van Garanties van Oorsprong (GvO).
deA is met Oosterberg overeengekomen dat Oosterberg een vaste vergoeding voor het gebruik van de
zonnepaneleninstallatie aan deA betaalt. Basis voor deze vaste vergoeding zijn de te verwachte
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vermeden kosten voor Oosterberg als gevolg van de directe levering van 350.000 kWh per jaar aan
Oosterberg, en een elektriciteitsprijs van € 0,026 /kWh.
Bij een energieprijs van € 0,026 /kWh ligt het correctiebedrag onder het niveau van de basisenergie van
€ 0,044 /kWh. Daarmee komt de SDE+ vergoeding op de maximale waarde van € 0,103 /kWh.
In de berekening is de waarde van een GvO op € 0,001 /kWh gesteld.

5.5 Exploitatiekosten
Exploitatiekosten zijn kosten die elk jaar terugkeren. Onderstaand worden de verschillende
kostenposten beschreven.
•

Dakhuur
Er is geen dakhuur aan Henk van de Scheur/Oosterberg verschuldigd.

•

Service en Onderhoud
Kosten voor onderhoud en verzekering voor de eerste 15 jaar zijn verdisconteerd in de prijs van
de zonnepanelen.

•

Administratie en contractbeheer
deA krijgt jaarlijks een vaste vergoeding van €5400,- voor administratie, contractbeheer en
rapportage en uitkering ZonDelen.

•

Netaansluiting
Er zijn jaarlijkse kosten voor de aansluiting op het netwerk. Het zonnepark heeft twee aansluitingen
(een voor iedere SDE+ beschikking). Een aansluiting kost in 2016 €573.

•

Monitoring
De abonnementskosten van de monitoring zijn nog niet exact bekend en zijn geschat op €300 per
jaar.

5.6 Exploitatie en Rendement
Figuur 4 geeft een overzicht van de jaarlijkse kosten zoals administratie, netaansluiting en monitoring.
Aftrek van deze kosten van de jaarlijkse inkomsten geeft het zogenaamde EBITDA resultaat, de
inkomsten van het project voorafgaande aan verplichtingen als rente, belasting, afschrijving en
reserveringen.
Afschrijving van de installatie (in 15 jaar) en reserveringen zijn de grootste posten. De reservering is
voor het eventueel verwijderen van de installatie bij groot dakonderhoud en voor het verwijderen na
20 jaar; hiervoor is een bedrag van €20.000 opgevoerd.
Wat resteert na aftrek van de afschrijving en reservering van het EBITDA resultaat is het zogenaamde
EBIT resultaat. Hiervan wordt 80% aan deelnemer als bonus uitgekeerd. De resterende 20% is, na
aftrek van 20% vennootschapsbelasting, voor deA.

bladzijde 22 van 34

Informatiememorandum Zonnepark Ecofactorij

Figuur 4

Overzicht financiële kentallen project

De uitkering van een ZonDeel bestaat uit een vaste aflossing en een rentebonus (Figuur 5). De
rentebonus wordt geleidelijk minder door de langzame vermindering van de opbrengst van de panelen.
Verder kan de rentebonus van jaar tot jaar veranderen door de wisselende meteorologische
omstandigheden.

Figuur 5

Ontwikkeling van de uitkering van een ZonDeel
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Het rendement van een ZonDeel is uitgerekend als de zogenaamde Internal Rate of Return (IRR) van
een investering. Het verwachte jaarlijkse rendement van een ZonDeel bedraagt over de looptijd van 15
jaar 4,65% per jaar.

5.7 Financiële risico’s
Het rendement op de investering door deelnemers (ZonDelen) wordt bepaald door de ontwikkelingen
van de baten en kosten van het zonnepark gedurende 15 jaar.
• De exploitatiekosten van het zonnepark liggen vast en zijn vanuit oogpunt van voorzichtigheid
geïndexeerd op 1% per jaar. Doordat de exploitatiekosten vast liggen vormen ze geen onzekerheid
voor het verwachte rendement.
• De baten van het zonnepark zijn afhankelijk van de energieopbrengst van het zonnepark en van de
financiële opbrengst per geleverde hoeveelheid energie.

5.7.1

Energieopbrengst

De energieopbrengst van het zonnepark en de verwachte ontwikkeling daarvan gedurende 15 jaar is
door Mulder Duurzaam in de offerte beschreven. Men gaat uit van een degradatie van 0,73% per jaar
van de zonnepanelen, wat een conservatieve schatting van de jaarlijkse vermindering van de
energieopbrengst lijkt te zijn. Veel lopende systemen laten mindere degradatiecijfers zien. Mulder
Duurzaam heeft zich contractueel verplicht aan een gegarandeerde en afdwingbare energieopbrengst
van het zonnepark. De verwachting is gerechtvaardigd dat het zonnepark een hogere energieopbrengst
zal laten zien. In het rekenmodel is uitgegaan van de door Mulder Duurzaam verwachte
energieopbrengst (zie paragraaf: “resultaat berekeningen”).

5.7.2

Financiële opbrengst

De financiële opbrengst hangt voor een gegeven energieopbrengst van de volgende factoren af:
• De SDE+ vergoeding
• De elektriciteitsprijs op de APX-dagmarkt
• Het uitgangspunt voor de vaste vergoeding van Oosterberg aan deA
• De prijs van GvO’s.
De SDE+ vergoeding
De SDE+ vergoeding voor de geleverde elektriciteit ligt voor 15 jaar vast op een maximum van
€0,103/kWh. Als de energieprijs stijgt zal het correctiebedrag (zie: Hoofdstuk 2.3.2 “SDE+ subsidie”)
eveneens stijgen. Als het correctiebedrag hoger ligt dan het basisenergiebedrag zal de SDE+ vergoeding
liggen op de maximale vergoeding van €0,103/kWh verminderd met het verschil tussen correctiebedrag
en basisenergiebedrag.
De verwachting is niet dat de elektriciteitsprijs de komende jaren boven het basisenergiebedrag van
€0,044/kWh zal uitkomen (zie volgende paragraaf). De SDE+ vergoeding is dus een zeer stabiele
vergoeding van €0,103/kWh gedurende 15 jaar.

De prijs van elektriciteit op de APX-dagmarkt
De energieprijs op de APX-dagmarkt fluctueert van dag tot dag, en vertoont een trend op de lange
termijn. Hoe de energieprijs zich de komende jaren zal ontwikkelen is koffiedik kijken, het hangt van
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veel factoren af. Om een indruk te krijgen van wat mogelijk kan gebeuren, is gebruik gemaakt van wat
daarover gepubliceerd is.
In de Nationale Energieverkenning 20151 van ECN, PBL, CBS en RVO wordt de ontwikkeling van de
gemiddelde groothandelsprijs van elektriciteit beschreven. Tussen 2000 en 2015 fluctueerde de
elektriciteitsprijs tussen circa €0,038/kWh en bijna €0,080/kWh. In het voorjaar van 2016 daalde de
elektriciteitsprijs naar zo’n €0,026/kWh om recentelijk weer iets te stijgen.
Het is moeilijk aan te geven hoe de prijs van elektriciteit zich de komende jaren zal ontwikkelen. In de
Nationale Energieverkenning komen ontwikkelingen aan bod die de prijs kunnen drukken dan wel doen
stijgen. De voorzichtig uitgesproken verwachting is dat de prijzen nog een paar jaar laag blijven, maar
over 4-5 jaar weer omhoog gaan. De verwachting van op termijn stijgende prijzen is gebaseerd op de
veronderstelling dat de brandstofprijzen gaan stijgen, en dat er krapte op de Noordwest-Europese
elektriciteitsmarkt zal ontstaan. Een elektriciteitsprijs van €0,060/kWh over circa 10 jaar wordt
mogelijk geacht.
In de Greencrowd Gazette2 wordt door Jan Willem Zwang een ontwikkeling geschetst waarbij de
elektriciteitsprijs tot ongeveer 2023 zal blijven dalen wegens toenemende productie van elektriciteit uit
duurzame bronnen en een dalende vraag. Daarna zou de prijs weer kunnen stijgen wegens sluiting van
diverse kern- en kolencentrales in Nederland en omliggende landen. Ook wordt verwacht dat de vraag
naar elektriciteit weer gaat toenemen als gevolg van de opkomst van elektrisch vervoer.
In beide beschouwingen is sprake van een verdere daling dan wel laag blijven van de elektriciteitsprijs
tot circa 2023, waarna de prijs weer gaat stijgen. De door Jan-Willem Zwang gepresenteerde stijging na
2023 is veel lager dan wat in de Nationale Energieverkenning getoond wordt.

Omdat met Oosterberg op basis van een vaste vergoeding afgerekend wordt, is de elektriciteitsprijs in
principe niet van invloed op het rendement. Grote afwijkingen in de elektriciteitsprijs zullen
waarschijnlijk wel doorwerken in de jaarlijkse indexering van de vergoeding.
Uitgangspunt van de vaste vergoeding van Oosterberg aan deA.
Het uitgangspunt voor de vaste vergoeding van Oosterberg is directe levering van 350.000 kWh per
jaar aan Oosterberg en een elektriciteitsprijs van €0,026/kWh.
Omdat er met een vaste vergoeding gewerkt wordt zijn de risico’s minimaal.
de prijs van GvO’s
Wanneer het Klimaatakkoord van Parijs zal leiden tot een aanpassing van de Emission Trading System
(ETS), en wanneer de emissierechten niet voor een habbekrats verstrekt worden is het voorstelbaar
dat er een substantiële beprijzing van CO2 emissies wordt ingevoerd. Op die manier kan elektriciteit uit
fossiele bronnen duurder worden dan elektriciteit uit duurzame bronnen. Daarmee stijgt de waarde
van Garanties van Oorsprong, mogelijk tot €0,100/kWh of zelfs €0,150/kWh.
1

Nationale Energieverkenning 2015. Energieonderzoek Centrum Nederland; nev@ecn.nl,
www.ecn.nl/energieverkenning
2 Greencrowd Gazette. Jan Willem Zwang; verschijnt in het juninummer 2016 Energie+
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Omdat de waarde van de GvO’s op dit moment zeer gering is, is de bijdrage aan het rendement dit
ook. De verwachte ontwikkelingen zullen de waarde van GvO’s alleen maar doen stijgen en het
rendement positief, zij het gering beïnvloeden

5.7.3

Resultaten berekeningen

Met het rekenmodel zijn de gevolgen uitgerekend wanneer andere uitgangspunten worden genomen
dan die waarop de resultaten van Hoofdstuk 5.1 zijn gebaseerd. De basisuitgangspunten zijn:
Aantal panelen
Opbrengst
Elektriciteitsprijs
Uitgangspunt vaste vergoeding Oosterberg
Prijs GvO

2100
0,946 kWh/Wp
€ 0,026/kWh
350.000 kWh per jaar
€ 0,001/kWh

Het resultaat daarvan is een rendement (conform IRR) van 4,65% per jaar.
De belangrijkste factor voor het rendement is de opbrengst van de panelen. Tabel 2 laat zien hoe een
verandering van opbrengst doorwerkt op het rendement. Bij een door installateur gegarandeerde
opbrengst van 0,860 kWh/Wp is het rendement 3,76% per jaar.
Tabel 2 Rendement (% per jaar) zonnepark Ecofactorij als functie van opbrengst panelen.
Opbrengst van panelen (kWh/Wp)
0,860
0,890
0,920
0,946
0,972
Rendement (%/j)
3,76
4,10
4,43
4,65
4,79

1,000
4,88

Een andere factor is de vaste vergoeding door Oosterberg. In het geval dat Oosterberg het pand
verlaat dan komt deze vergoeding al dan niet tijdelijk te vervallen. Als er geen nieuwe huurder wordt
gevonden of indien de nieuwe huurder geen of minder elektriciteit van het zonnepark wil betrekken
dan is vanaf dat moment deze bron van inkomsten lager of geheel afwezig. In de berekeningen is
nagegaan wat het effect op het rendement is wanneer, in de nieuwe situatie, er sprake is van geen of
van een lagere vergoeding.
In het (onwaarschijnlijke) geval dat Oosterberg kort na aanvang van het zonnepark besluit het pand te
verlaten, en dat er geen nieuwe huurder gevonden wordt, dan komt het verwachte rendement op
2,63% per jaar uit. Dat is aanzienlijk lager dan 4,65% per jaar maar nog altijd ruimschoots positief.
Mocht bovengenoemde situatie zich halverwege na 7-8 jaar voordoen dan komt het verwachte
rendement op 3,60% per jaar uit.
De verwachting is dat de GvO’s in de toekomst mogelijk meer waard kunnen worden. Uit de
berekeningen blijkt dat voor iedere stijging van de GvO-prijs met €0,001/kWh het rendement met
0,1% per jaar stijgt. In het geval van een GvO prijs van €0,015/kWh neemt het rendement toe van
4,65% per jaar tot 5,93% per jaar.
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De omvang van het zonnepark heeft een klein effect op het berekende rendement. De last van initiële
uitgaven (werving, monitoring, advisering) drukt dan op een geringer aantal ZonDelen. Bij een omvang
van 1000 zonnepanelen zakt het rendement circa 0,1% per jaar.

5.8 Wet financieel toezicht
ZonDelen kunnen als een beleggingsproduct gezien worden. Aanbieders van beleggingsproducten zijn in
het algemeen verplicht een goedgekeurde prospectus van hun aanbieding voor het publiek beschikbaar
te stellen. Op deze verplichting zijn in de Wet Financieel Toezicht (Wft) uitzonderingen opgenomen.
Artikel 53 lid 2 van de vrijstellingsregeling Wet Financieel Toezicht stelt: “Het aanbieden van effecten
aan het publiek en toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende
gereglementeerde markt zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge hoofdstuk 5.1 van het Deel
Gedragstoezicht financiële markten van de wet is bepaald, voor zover het betreft effecten die deel
uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de Europese
Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf maanden, minder dan
€ 2,5 miljoen bedraagt”.
De aanbieding van deA om ZonDelen van Zonnepark Ecofactorij te kopen voldoet daarmee aan
voornoemde vrijstellingsregeling, en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). Om die reden wordt dit document een Informatiememorandum genoemd. deA heeft de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van dit Informatiememorandum.

5.9 Externe review
deA heeft als uitgevende instelling advies over dit Informatiememorandum ingewonnen bij advocatenen notariskantoor Eversheds te Rotterdam, en bij het accountancy- en belastingadvieskantoor AACC
te Apeldoorn.
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6 Planning
De planning van het project Zonnepark Ecofactorij ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
Datum

Activiteit

11 juni 2016

Inschrijving open voor leden van deA.

13 juni 2016

Inloopavond leden deA; Ecofactorij 18 Apeldoorn; 19u-21u.

16 juni 2016

Officiële start wervingscampagne zonnepark.

16 juni 2016

Inschrijving open voor particulieren en bedrijven uit Apeldoorn en
omgeving.

23 juni 2016

Tweede Inloopavond; Ecofactorij 18 Apeldoorn; 19u-21u.

1 september 2016

Sluiting inschrijftermijn voor ZonDelen.

30 september 2016

Sluiting betalingstermijn ZonDelen.

1 oktober 2016

Aanvang bouw van de zonnepaneleninstallatie.

november – december
2016

Zonnepaneleninstallatie is gereed.

1 januari 2017

deA wordt eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en de eerste energie
wordt geleverd.

januari 2018

Eerste uitkering vaste aflossing en rentebonus.
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Bijlage A: Afkortingen en Begrippen
AFM

Autoriteit Financiële Markten

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CO2

ofwel: kooldioxide, het gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, en dat
bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect.

ECN

Energie Centrum Nederland

kWh

kilowattuur, de maat die doorgaans gebruikt wordt om het energiegebruik in de dagelijkse
praktijk aan te geven. Een gemiddeld huishouden in Nederland (bestaande uit 2,2 personen)
gebruikt jaarlijks 3400 kWh aan elektriciteit.

IRR

Internal Rate of Return; berekeningsmethode om rendement van investering vast te stellen.

NEV

Nationale Energieverkenning

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

SDE+ Stimulering Duurzame Energie (+warmte); een subsidieregeling van de rijksoverheid om de
ontwikkeling van duurzame energieprojecten te stimuleren. Het is een exploitatiesubsidie door
voor de looptijd van het project (tot maximaal 15 jaar) een prijsgarantie voor de
geproduceerde elektriciteit (of andere energie) te geven.
(http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde)
SMILE SMart Integration Local Energy; project door de provincie Gelderland gefinancierd.
Wft

Wet Financieel Toezicht

Wp

Wattpiek, ofwel het vermogen van een zonnepaneel dat onder standaard meetcondities wordt
geleverd. (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wattpiek .) Zo kunnen zonnepanelen onderling
vergeleken worden. kWp = 1000 Wp.
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Bijlage B: Energiebedrijf deA
Energiebedrijf deA (Apeldoorn) bv is de uitgevende instelling
van de ZonDelen.
Holding deA (Apeldoorn) bv is de enige aandeelhouder van
Energiebedrijf deA (Apeldoorn).
Coöperatie deA U.A. is de enige aandeelhouder van Holding
deA (Apeldoorn) bv.
De kerngegevens van Energiebedrijf deA (Apeldoorn) bv zijn:
Rechtsvorm
KvK-registratie
Adres
Plaats
Telefoon
Email
Website

Besloten vennootschap
56212739
Ecofactorij 18
7325 WC Apeldoorn
055 - 3683366
Energiebedrijf@de-A.nl
www.de-A.nl
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Bijlage C: Partners
Parkmanagement Ecofactorij
Het bedrijventerrein Ecofactorij ligt aan
de zuidoostkant van Apeldoorn en is ca.
70 ha groot. De Ecofactorij is specifiek
ontwikkeld voor grootschalige bedrijven
in de productie en logistieke sector.
Het gebruik van duurzame technieken is
één van de sterke punten van het terrein.
Bijzonder is dat de grond in erfpacht is
uitgegeven en dat ondernemers korting
op de erfpacht kunnen krijgen als ze
voldoen aan bepaalde
duurzaamheidsnormen. De erfpachtconstructie betekent verder dat de
ondernemers automatisch lid zijn van
Coöperatief Parkmanagement Ecofactorij U.A.. Het Parkmanagement Ecofactorij regelt de
bedrijfsvoering op het bedrijventerrein. Hieronder valt de afname van duurzame energie, de
gezamenlijke inkoop van goederen en diensten en het zoveel mogelijk hergebruiken van water en
grondstoffen. Het Parkmanagement initieert ook samenwerking in beveiliging, openbaar vervoer en
dergelijke. De leden van het Parkmanagement Ecofactorij zijn de bedrijven zelf, aangevuld met
gemeente.
Het Parkmanagement Ecofactorij heeft een privaat elektriciteitsnetwerk aan laten leggen. De Ecofactorij
kan zelf kiezen voor de manier van energieopwekking en energiedistributie. Twee punten maken het
elektriciteitsnet van de Ecofactorij innovatief:
1. Duurzame energie opwekking wordt zoveel mogelijk direct lokaal benut. De Ecofactorij heeft een
netverlies van ca. 1%, landelijk is het netverlies gemiddeld 7%.
2. De volumes van vraag en aanbod van energie zullen in de toekomst sterk gaan fluctueren. Het
elektriciteitsnet is in combinatie met een aangelegd glasvezelnet uitgerust als ‘smart grid’. Door
eigen duurzame energieopwekking slim te combineren met energieopslag en energieverbruik biedt
het smart grid kansen om de energiekosten voor de gezamenlijke bedrijven te verlagen en de
opbrengsten voor de duurzame opwekkers te verhogen.
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Uw specialist in zonne-energie in de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen
Mulder Duurzaam is de “groene” specialist binnen Mulder Systems. Wij ontwerpen, installeren en
onderhouden duurzame elektrische installaties in de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen. “Duurzaam”
is hot. Daarom zijn er veel avonturiers in deze markt actief. Wij kiezen voor kwaliteit, zowel qua
systeem als qua aanleg en afwerking. Zo heeft u over 20 jaar nog optimaal plezier van uw duurzame
installatie en blijft uw gebouw zijn waarde behouden. Wij leveren energiebesparende producten aan
bedrijven en particulieren. Ook voor service en onderhoud en kleine aanpassingen aan duurzame
installaties zijn wij u graag van dienst. Mulder Duurzaam is een ISO gecertificeerd, betrouwbaar
Apeldoorns familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar bestaat en waar u, ook over vele jaren, op kunt
terugvallen.
Wij zijn actief op het gebied van:
•

Zonnepanelen

•

Laadpalen voor elektrische auto's

•

LED verlichting

•

Energiemonitoring

Mulder Duurzaam is aangesloten bij Econed en is onderdeel van Mulder Systems. Mulder Systems is
specialist op het gebied van elektrotechniek, beveiliging, data-infra, IT en communicatiesystemen.
Mulder Duurzaam
Tweelingenlaan 129 7324 AR Apeldoorn Website: www.mulderduurzaam.nl
info@mulderduurzaam.nl

E-mail:

Telefoon: (055) 36 80 556
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