Zonnepanelen zelf kopen of deelnemen in een collectief zonnepark bij LochemEnergie?
De terugleververgoeding voor eigen panelen wordt tot 2030 stapsgewijs verminderd. Er komt wel
een nieuwe regeling, maar die is nog niet bekend. De minister heeft wel aangegeven dat hij vindt
dat zonnepanelen binnen een termijn van ongeveer 7-10 jaar moeten kunnen worden
terugverdiend.
De collectieve projecten van LochemEnergie zijn gebaseerd op de Postcoderoosregeling waarmee
door de overheid gegarandeerd is dat u 15 jaar lang uw energiebelasting terugkrijgt over de
stroom die u zelf met uw deelname heeft opgewekt. Ook die regeling zal ongetwijfeld een keer
worden veranderd, maar voor alle projecten die we onder de huidige regeling uitvoeren geldt de
15-jarige garantie.
De diverse collectieve projecten verschillen weliswaar iets van elkaar, maar als grote lijn mag
gelden dat we werken met de teruggave van de energiebelasting (incl. BTW € 0,1182 in 2020), en
de opbrengst die we uit de verkoop van de stroom halen gaat na aftrek van de kosten van
verzekering, onderhoud e.d. ook aan het eind van de rit naar de deelnemer. We hanteren daarbij
doorgaans een 'winstdeling' van 50/50: De helft blijft in de coöperatie voor nieuwe projecten en de
helft gaat naar de deelnemer. De collectieve projecten hebben daarmee ook een sociaal doel.
Bovendien is er een schaalvoordeel, want panelen zijn goedkoper per 200 dan in setjes van 10 voor
eigen dak.
Dus, als u zelf geen geschikt dak heeft, of u wilt om een andere reden geen panelen op uw eigen
dak, kunt u zich altijd vrijblijvend voorinschrijven. Dat kan eenvoudig op:
https://www.lochemenergie.net/producten/collectieve-opwek-van-energie
U ziet daar al onze projecten, en er is duidelijk aangegeven welke inmiddels vol zijn, en waar u nog
op kunt inschrijven. Iedereen die zich inschrijft krijgt bericht zodra er bijna voldoende deelnemers
zijn. We organiseren dan een informatiebijeenkomst voor de details. U kunt dan altijd uw
inschrijving nog aanpassen.
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