
 1 

 

 
 
 
 
 

Participatiebesluit van 
Energiecoöperatie Woerden U.A. 

inzake zonne-installatie Verboom 
 

 
 
 
In het Besluit zijn de voorwaarden voor deelname aan de participatie van SCE-project 
Verboom, Hoofdweg 26 te Zegveld vastgelegd. Door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) is voor dit project subsidie verleend volgens beschikking met het kenmerk 
SCE2111385/1.6.6f van 13 juli 2021. 
 
De voorwaarden voor deelname aan de participatie zijn goedgekeurd door de ALV van 19 
april 2022 
 
De productie-installatie 
Het betreft een zonnestroominstallatie met 215 panelen op het dak van Verboom. Met 
deze installatie wordt 96,8 kWp per jaar opgewekt. Voor gedetailleerde technische 
informatie wordt verwezen naar het informatiedocument. 
 
De postcoderoos die van toepassing is op de installatie 
Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de 
direct daaraan grenzende postcodegebieden. Voor participatie in zonnestroom-
installatie Verboom geldt een bijzondere postcoderoos, een zogenaamde ‘postcoderups’, 
met de postcode 3474 en de toegevoegde postcodes 3471, 3449, 3445, 3444, 3443, 
3442 en 3441 in de gemeente Woerden. 
 
De totale gewenste inleg 
De totale investering van dit project bedraagt € 84.490 waarvan € 43.450 als lening bij 
het Realisatiefonds bij Energie Samen is aangevraagd; en € 9.540 door de eigenaar 
wordt gefinancierd. Het restant van € 31.500 wordt als totale inleg door 
deelnemers/leden bij de participatie ter beschikking gesteld. 
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Minimaal aantal deelnemers 
Ingevolge de voorwaarden van de uitkeringsrechten volgens de beschikking van de RVO 
is de formule daarvoor: het totale vermogen (96,8 kWp) : 5 kWp per deelnemer = aantal 
leden (19,4), afgerond 20 deelnemers. 
 
Minimale inleg van de deelnemers 
De minimale inleg van de deelnemers is vastgesteld op 1 paneel ter waarde van € 300 
per certificaat. Er zijn voor de deelnemers 105 participaties van € 300 beschikbaar. 
 
Maximale inleg deelnemers 
De maximale inleg van de deelnemers is vastgesteld op 10 Verboom-panelen ter 
waarde van € 300 per certificaat, totaal max. € 3.000 per deelnemer. 
 
Transactiekosten 
Ten behoeve van de administratieve verwerking wordt € 5 transactiekosten per 
participatie in rekening gebracht met een totaal van maximaal € 30. 
 
Regels bij de participatie 
Uitsluitend leden van de coöperatie kunnen deelnemer zijn in dit project. 
De participaties worden verstrekt aan belangstellende deelnemers in volgorde van 
binnenkomst. 
De participaties worden verdeeld over het vastgestelde minimumaantal deelnemers, 
waarbij het brick-wall-principe wordt gehanteerd. Mocht het totaal aantal participaties 
niet gehaald worden, dan ontvangt telkens de eerstvolgende deelnemer de door hem 
gevraagde participaties, totdat het totaal aantal participaties is bereikt. 
 
Verwachte subsidieperiode uitkeringsrechten 
De verwachte subsidieperiode ingevolge de uitkeringsrechten heeft een looptijd van 15 
jaar. De eindafrekening vindt in het 16e jaar plaats en de inleg teruggestort, behoudens 
onvoorziene omstandigheden. 
 
Totaal te verwachten uit te keren bedrag 
Per participatie van € 300 wordt jaarlijks € 14,10 uitgekeerd; dit is een rendement van 
4,7%. Het investeringsbedrag van € 300 per participatie wordt aan het einde van de 
looptijd (16e jaar) afgelost.  
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Recht van opstal 
De Coöperatie heeft met de eigenaar van het gebouw van Verboom een overeenkomst 
gesloten over het gebruik van het dak en de vergoeding voor dit gebruik, alsmede over 
de vestiging daarop van een recht van opstal. Dit recht maakt het mogelijk de installatie 
op het dak aan te leggen, zonder dat de installatie door natrekking eigendom wordt van 
de eigenaar van het gebouw. Het recht van opstal wordt vastgelegd in een notariële 
akte. 
 
Voorwaarden uitkeringsrechten 
Voor de voorwaarden uitkeringsrechten wordt verwezen naar het SCE-reglement.  Deze 
zijn goedgekeurd door de ALV van 19 april 2022. 
 
Vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur (kWh) 
De vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur (kWh) die de coöperatie ingevolge de 
uitkeringsrechten bedraagt € 0,121 per kWh. 
 
 

Participaties Per part.

-300,00€       

Jaar

1 14,10€           

2 14,10€           

3 14,10€           

4 14,10€           

5 14,10€           

6 14,10€           

7 14,10€           

8 14,10€           

9 14,10€           

10 14,10€           

11 14,10€           

12 14,10€           

13 14,10€           

14 14,10€           

15 14,10€           

16 314,10€         

Totaal 525,60€         

IRR 4,7%


