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WOONT U
IN DE GEMEENTE EPE?
Dan kunt u participeren in de Energie Coöperatie
Epe U.A. (hierna: ECE). Als lid heeft u zeggenschap over datgene wat de coöperatie doet. Zo
kunnen we samen meehelpen om de energietransitie in de gemeente Epe te realiseren.
De ECE ontwikkelt hiervoor aantrekkelijke lokale
energieprojecten en nodigt u uit om te lid te
worden van de ECE. Leden kunnen tevens meeprofiteren van het resultaat.
ECE streeft er naar dat dit lidmaatschap voor
iedereen mogelijk moet zijn. Er mogen wat ons
betreft vrijwel geen financiële belemmeringen zijn
om mee te doen.
Per huishouden (netaansluiting) mag er één lid
zijn. Met een eenmalige bijdrage van 50 euro word
je lid van ECE. De nettowinst die ECE op de
projecten maakt, komt altijd volledig ten goede van
de leden. Daarnaast kunnen leden, indien
gewenst, meedoen in de financiering van de
projecten door deel te nemen aan de uit te geven
achtergestelde lening.

Naast particuliere huishoudens kunnen
ondernemers, ondernemingen, verenigingen en
stichtingen lid worden die over een kleinverbruikersaansluiting (max 3x80 ampère) beschikken.
Steun van de overheid
Zowel de landelijke overheid als de provincie
Gelderland en de gemeente Epe realiseren zich dat
de energietransitie alleen een succes kan worden
als er ook een gevoel van lokaal eigenaarschap is.
Zij ondersteunen daarom ook lokale energiecoöperaties bij projecten voor gemeenschappelijke
lokale energie-opwekking.
De Rijksoverheid doet dat door middel van een
subsidie op de kosten van de geproduceerde
stroom
De provincie Gelderland geeft een subsidie voor
de aanleg
De gemeente Epe helpt bij de financiering door
een renteloze lening te verstrekken, die in de
loop van het project moet worden terugbetaald

WAAROM MEEDOEN?
U wilt bijdragen aan een duurzame
maatschappij
U wilt investeren in lokale duurzame projecten
U wilt/kunt zelf geen rendabele zonnedak
realiseren, maar toch voor een (klein) bedrag
lokaal investeren in zonne-energie
U heeft zelf al zonnepanelen, maar u wilt
daarnaast in lokale collectieve zonnepanelen
investeren

U wilt ook mee kunnen profiteren van de
stimuleringsmaatregelen van de overheid voor
de energietransitie
U wilt een beter rendement op uw geld
behalen dan wanneer u het op de bank zet
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WAARIN
INVESTEERT ECE?
In een later stadium kan ECE ook investeren in
projecten die gebruikmaken van een andere
subsidieregeling. Investeringsprojecten die
gebaseerd zijn op andere subsidieregelingen en
daarmee andere risico’s hebben, worden slechts
uitgevoerd na goedkeuring door de ledenraad.
Daarbij zal altijd als eis gesteld worden dat de
risico’s beperkt en beheersbaar zijn en dat er
voldoende uitzicht is op een positief resultaat voor
de leden.

De eerste projecten van ECE zijn zonnedaken
waarbij gebruik gemaakt kan worden van de
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
(SCE). Middels deze SCE-regeling, die vanaf april
2021 van kracht is, ontvangt de ECE gedurende
15 jaar een aanvulling op de stroomprijs. Dat krijgt
de ECE voor de opgewekte stroom van de
energiemaatschappij met wie zij een afnameovereenkomst heeft gesloten.

HOE WERKT HET?
EEN VOORBEELD
ECE huurt voor een periode van 15 jaar een dak
waar zij 500 zonnepanelen op kan plaatsen. De
dakeigenaar ontvangt hiervoor een jaarlijkse
vergoeding. Deze panelen leveren jaarlijks
160.000 kilowatt stroom op.

Na 15 jaar kan het project om niet worden
overgenomen door de dakeigenaar of kan ECE
het zelf zonder subsidie blijven exploiteren. De
leverancier garandeert een gebruiksduur van 25
jaar voor de panelen.

De totale investering is 150.000 euro en die wordt
door ECE als volgt gefinancierd:
Van de provincie Gelderland ontvangt ECE
25.000 euro subsidie
100 leden brengen ieder 50 euro (totaal 5.000
euro) in en een aantal van hen financiert de uit
te geven 15-jarige lineaire achtergestelde
lening van 36.000 euro met 6 procent rente
Via de gemeente krijgt ECE een 15-jarige
annuïteitenlening van 90.000 euro

Het resultaat dat ECE bij dit project (na aftrek van
onderhoudskosten, betaling van rente en
aflossing van de leningen en betaling van
belasting) overhoudt, komt geheel ten goede aan
u als lid. Jaarlijks wordt in de ledenvergadering
besloten welk deel aan de leden uitgekeerd wordt
en welk deel wordt toegevoegd aan de
ledenrekening bij ECE. Dat deel wordt vervolgens
aan (nieuwe) lokale projecten van ECE besteed.
Het resterende deel zal aan de leden worden
uitgekeerd. Uit de business cases voor enkele
aanstaande projecten, blijkt dat het totaal door
leden behaalde resultaat over de projectperiode
van 15 jaarruim 3 keer de inleg is. Na circa 5 jaar
is uw investering terugbetaald.

De opgewekte stroom wordt als groene stroom
verkocht aan een energiemaatschappij. Dit levert
de eerste 15 jaar op basis van de Subsidieregeling
Coöperatieve Energieopwekking naar verwachting
0,121 euro per kilowattuur op.

LID WORDEN?

VUL HET AANVRAAGFORMULIER IN

Energie Coöperatie Epe U.A.
p/a Dellenweg 58
8161 AM Epe
info@ecepe.nl
www.ecepe.nl

Aanvraagformulier lidmaatschap
Energie Coöperatie Epe U.A.
Ondergetekende wenst lid te worden van de Energie Coöperatie Epe U.A., gevestigd te Epe en verklaart kennis te
hebben genomen van de statuten van de coöperatie (www.ecepe.nl).

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Aanhef :

Dhr.

Mevr.

Anders, namelijk

Voorletters :
Achternaam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :
Emailadres :
IBAN nummer :

Ik heb belangstelling om deel te nemen in toekomstige uit te geven achtergestelde leningen
van nieuwe projecten van Energie Coöperatie Epe U.A. en ontvang ter zijner tijd graag per
mail de informatiebrochure hiervoor.

ONDERTEKENING
Plaats :
Datum :

/

/

Handtekening:

BEDANKT VOOR UW AANVRAAG
Graag het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
mailen naar info@ecepe.nl of verzenden naar:
EC Epe, Dellenweg 58, 8161 AM Epe

