
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van Coöperatie Opgewekt Drimmelen en andere geïnteresseerden, 

 

Graag geven wij jullie weer een korte update over de meest recente ontwikkelingen bij 

Coöperatie Opgewekt Drimmelen.  

 

Alle Zondeelen uitgegeven, projecten gaan van start!  

Goed nieuws! De twee daken van 

ons eerste postcoderoosproject zijn 

vol, alle Zondeelen zijn uitgegeven! 

We vinden het erg leuk dat ook 

Gemeente Drimmelen meedoet met 

een aantal Zondeelen. De panelen 

en omvormers worden besteld bij 

Pon Power BV, de leverancier die we 

geselecteerd hebben na een 

zorgvuldige beoordeling van alle 

offertes die we hebben opgevraagd. 

Daarna zullen de panelen 

gemonteerd worden op de stal van 

familie Rasenberg in Hooge Zwaluwe en de stal van familie Koorevaar in Lage Zwaluwe. 

Via onze website en deze nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de 

voortgang van deze eerste twee projecten.  

 

 

Overdracht Zondeelen 

Op dit moment is door de overheid bepaald dat bij 

verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers 

aan een postcoderoosproject niet kunnen worden 

overgedragen aan andere geïnteresseerden binnen 

het postcoderoosgebied. Coöperatie Opgewekt 

Drimmelen is lid van Energie Samen, de koepel- en 

belangenorganisatie van energiecoöperaties. Zij 

voeren een actieve lobby om de overdraagbaarheid 

te verruimen in de komende jaren. Wat we nu al wel 

bevestigd hebben gekregen, is dat het wel mogelijk 

is en blijft om Zondeelen over te dragen aan andere leden die ook al vóór 1 april 2021 

participerend lid waren van de coöperatie. Het recht op het verlaagde 

energiebelastingtarief hebben daarmee alleen de personen die dat voor 1 april 2021 ook 

al hadden. We zullen ons als bestuur maximaal inspannen om eventuele overdrachten te 

faciliteren waar nodig.  

 

 

Nieuwe postcoderoossubsidie SCE op 1 april opengesteld 

Coöperatie Opgewekt Drimmelen heeft op de valreep nog gebruik kunnen maken van de 

‘oude’ postcoderoosregeling, waarmee deelnemers 15 jaar lang korting krijgen op de 

energiebelasting, die door de eigen energieleverancier verrekend wordt. Intussen is er 

ook meer bekend over de opvolger van deze regeling. De SCE (Subsidieregeling 

Coöperatieve Energieopwekking) is op 3 maart gepubliceerd in de Staatscourant. 
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Aanvragen voor de nieuwe regeling kunnen 

vanaf 1 april 2021 9.00 uur tot en met 1 

december 17.00 uur worden ingediend bij RVO. 

Het beschikbare budget voor 2021 is 92 miljoen 

euro. Als er voldoende animo blijkt te zijn, is 

Opgewekt Drimmelen bereid om nieuwe 

projecten onder deze regeling op te zetten. Wil 

je daarover meedenken (of over andere 

mogelijke projecten), meld je dan bij het 

bestuur: bestuur@opgewektdrimmelen.nl.  

 

 

Deelname postcoderoosproject melden bij energieleverancier?  

Van een aantal deelnemers aan het 

postcoderoosproject hebben we de vraag 

gekregen of dat gemeld moet worden bij hun 

energieleverancier, en hoe en wanneer de 

verrekening in zijn werk gaat. Op dit moment 

is het niet nodig om als deelnemers een 

melding te doen bij je energieleverancier. Bij 

de definitieve aanmelding hebben wij 

gecontroleerd of je energieleverancier 

meewerkt. Bijna alle energieleveranciers zijn 

bereid om mee te werken, en de deelnemers 

die stroom afnemen bij een leverancier die 

niet mee wil werken, zijn intussen door ons 

geïnformeerd. Na het eerste jaar stroom 

opwekken, draaien wij voor elke deelnemer een verklaring uit, waaruit blijkt hoeveel 

stroom de panelen hebben opgewekt die bij jouw Zondeelen horen. Met deze verklaring 

kun je je energieleverancier vragen om de energiebelasting te verrekenen. Sommige 

doen dit door de jaarafrekening aan te passen, andere door een creditnota te versturen. 

Het bestuur zal iedereen tijdig informeren en van de juiste informatie voorzien.  

 

 

Ledenovereenkomst 

De wet schrijft voor dat er ledenovereenkomsten moeten bestaan tussen 

de coöperatie en de individuele leden. Alle leden die deelnemen aan het 

postcoderoosproject ontvangen daarom binnenkort per post een 

ledenovereenkomst die wij graag ondertekend retour willen ontvangen. 

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, voegen wij een gefrankeerde 

retourenvelop bij. Mocht je vragen hebben over de ledenovereenkomst, 

neem dan contact op met het bestuur: bestuur@opgewektdrimmelen.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Bestuur Opgewekt Drimmelen 

 

  
Camiel Wieme (voorzitter) 

Elise van Geel (penningmeester) 

Richard van der Maden (secretaris) 

 

 

PS: Stuur deze nieuwsupdate gerust door naar andere geïnteresseerden! 


