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Per huishouden (netsluiting) één lid toe te staan;
Het toetredingsbedrag om mee te kunnen doen als lid
van de coöperatie met eenmalig  50 euro zo laag
mogelijk te houden; 
Het benodigde risicodragend kapitaal te verwerven
onder leden door het uitschrijven van een
achtergestelde lening voor die leden die wel meer
willen/kunnen investeren. Dit wordt ook wel het
'Postcode op Rozen'-model genoemd.

De Energie Coöperatie Epe U.A; 
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking;
Het project ‘de Buurte kwekerijen’ en de
exploitatieprognose van dit project; 
De risico’s en de wijze waarop die waar mogelijk
afgedekt zijn;
Wie kan deelnemen in de achtergestelde lening, hoe
het werkt en hoe het financieel in elkaar steekt.

Groene stroom uit je eigen omgeving zonder zelf te
investeren in zonnepanelen? Energie Coöperatie Epe
(ECE) maakt dit mogelijk door zonnesystemen op grote
daken aan te leggen en daarbij gebruik te maken van de
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

ECE streeft er naar dat zoveel mogelijk inwoners van de
gemeente Epe hierin mee kunnen doen en hiervan
profiteren. Daarom is ervoor gekozen om:

Deze informatiebrochure is met name bedoeld voor de
investeerders die willen investeren in de achtergestelde
lening van totaal  36.000 euro. Dit geld is nodig voor het
eerste project: plaatsing van 528 zonnepanelen, op de
loods van ‘de Buurte kwekerijen’, aan de Eperweg 52 in
Oene.

In deze brochure geven wij u meer informatie over:

INTRODUCTIE

 
 

bestuur Energie Coöperatie Epe U.A.
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OVER SCE

OVER ECE

Middels de Subsidieregeling Coöperatieve
Energieopwekking (SCE), die vanaf april 2021 van
kracht is, ontvangt de ECE gedurende 15 jaar een
aanvulling op de stroomprijs die zij voor de
opgewekte stroom van de energiemaatschappij
krijgt met wie zij een afnameovereenkomst heeft
gesloten.

De subsidie is gebaseerd op een per project
vastgesteld basisbedrag per geproduceerde
Kilowattuur (kWh). Voor het project 'de Buurte
kwekerijen' geldt voor de hele subsidieperiode van
15 jaar een basis bedrag van€ 0,121/kWh.
Daardoor is er dus voor de gehele periode, in
belangrijke mate, zekerheid over het rendement op
de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het
basisbedrag en het correctiebedrag. Het
correctiebedrag is de door de overheid per periode
vastgestelde gemiddelde marktprijs voor energie. 

Een voorbeeld: stel dat gedurende een periode de
gemiddeld vastgestelde marktprijs € 0,045 per
kWh is, dan ontvangen we daarnaast voor die
periode een subsidie van ( € 0,121 minus € 0,045)
= € 0,076 per kWh. 

Als de energieprijs stijgt, ontvangen we minder
subsidie. Als de energieprijs daalt, ontvangen we
meer subsidie. De maximale subsidie per
geproduceerde kWh is voor dit project vastgesteld
op €0,092/kWh. 

Het enige risico op een lagere totaal opbrengst
dan € 0,121 per geproduceerde kWh doet zich
voor als gedurende een jaar de gemiddelde
opbrengst van de aan de energie-maatschappij te
leveren stroom minder dan € 0,029/kWh oplevert.
Dit risico wordt door contractuele afspraken met de
energiemaatschap- pij in belangrijke mate
afgedekt.

ECE is opgericht door de Stichting ECE, die als
doel heeft het bevorderen van en onderzoek naar
de duurzame energie voorziening in de gemeente
Epe. Aantrekkelijke lokale energieprojecten, waar
de inwoners van de gemeente Epe van mee
kunnen profiteren, worden door hen ondergebracht
in ECE. 

Naast particuliere huishoudens kunnen ook
ondernemers, ondernemingen, verenigingen en
stichtingen, die een kleinverbruikers aansluiting
hebben (max 3x80 ampère) lid worden. Per
huishouden (netaansluiting) mag er één lid zijn.

In aanvang is het aantal leden beperkt tot 100
leden. Bij uitbreiding van het aantal projecten kan
ook het aantal leden worden uitgebreid tegen een
dan te bepalen instapbedrag. Nieuwe projecten
zullen altijd door de leden moeten worden
goedgekeurd.

Op www.ecepe.nl/lid-worden vindt u meer
informatie over het lidmaatschap van ECE. Op de
laatste pagina van deze informatie memorandum
vindt u ook het aanvraagformulier lidmaatschap.
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Na 15 jaar kunnen de panelen om niet door de dak
eigenaar worden overgenomen. Voor het geval dat
deze dit niet wil en de panelen verwijderd moeten
worden wordt een reserve aangehouden in het
ledenkapitaal. De totale investering voor dit project
is € 157.330 (inclusief een kleine kasreserve). 

Dit wordt als volgt gefinancierd:

Inleg leden (100 x € 50)                    €     5.000 
Subsidie provincie Gelderland*         €   26.330
Achtergestelde lening van leden**    €   36.000 
Lening gemeente Epe***                  €   90.000

Totaal                                                 € 157.330 

OVER PROJECT 
'DE BUURTE

Het eerste project van ECE omvat de realisatie
van een zonnedak van 528 zonnepanelen op het
dak van de loods van 'de Buurte kwekerijen,
Eperweg 52 in Oene. Hiervoor is met de eigenaar
van het pand, E. Riphagen Holding BV, het recht
van opstal overeengekomen gedurende de gehele
exploitatieperiode van 15 jaar. De eigenaar
ontvangt hiervoor een dakvergoeding in de vorm
van een aantal panelen voor eigen stroomverbruik.
De kosten hiervan zijn in de exploitatieopzet is
meegenomen. 

*    Van de provincie Gelderland ontvangen wij een investeringssubsidie op een groot deel van de  
      investeringen, in het kader van de subsidieregeling Lokale Hernieuwbare Energie Projecten. 
**   Voor het aantrekken van een financiering van de gemeente en het verkrijgen van subsidie is het  
      noodzakelijk dat er, na aftrek van de investeringssubsidie, minimaal 25% risicodragend vermogen in de  
      coöperatie aanwezig is. Om hieraan te voldoen, ook rekening houdend met de afkoop van de dak  
      vergoeding middels extra te plaatsen panelen,  wordt aan de leden, die dat kunnen/willen gevraagd om   
      deel te nemen in achtergestelde lening van € 36.000 met een rentevergoeding van 6% per jaar. Het is  
      een lineaire lening die in 15 jaarlijks gelijke delen zal worden terugbetaald. De lening is achtergesteld bij  
      alle andere crediteuren Dat wil zeggen dat de jaarlijkse aflossing en rentebetaling op deze lening pas 
      zal gebeuren als er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn en zowel alle crediteuren inclusief rente en 
      aflossing op de gemeentelijke lening voldaan zijn of voldaan kunnen worden.
***  Uit het Stimuleringsfonds van de gemeente Epe krijgen wij een 15-jarige annuïteiten lening tegen 
      0% rente



RISICO’S EN HOE WORDEN DIE 
WAAR MOGELIJK AFGEDEKT?
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In het geval dat de marktprijs van de stroom onder
€ 0,029 komt en we dus niet de berekende totaal
opbrengst van € 0,121 /kWh behalen, is er nog
niet direct een probleem. Pas als de jaarlijkse
gemiddelde markprijs meerdere jaren onder 
€ 0,004 zou komen, komt betaling van rente in
gevaar. De kans hierop is uiterst klein en kan
bovendien middels een contract met de
energiemaatschappij deels worden afgedekt. 

De risico’s van schade door brand en/of
technische mankementen aan de installatie zijn
door af te sluiten verzekeringen en garanties van
de leverancier ondervangen.

De kosten voor onderhoud en reparatie van het
zonnedak zijn afgedekt door een 15-jarig
onderhoudscontract met de leverancier/
installateur.

 

EXPLOITATIEPROGNOSE
PROJECT 'DE BUURTE

Op basis van ervaringen elders en een voorzichtig
inschatting verwachten wij dat we in het eerste
volledige exploitatiejaar ruim 165.000 kWh stroom
produceren. Dit zal door erosie jaarlijks iets
afnemen waardoor in het 15e jaar de verwachte
stroomproductie ruim 158.000 kWh zal zijn. Tegen
een basistarief (marktprijs van de stroom + SCE
subsidie) van €0,121 per kWh zijn de inkomsten in
het 1e jaar bijna € 20.000. Dat loopt terug tot iets
minder dan € 19.000 in het 15e jaar.

De jaarlijkse kosten exclusief rente en kosten van
de leningen zijn in het eerste jaar ruim €4.600 en
lopen door verwachte inflatie op tot ca €5.300 in
het 15e jaar.                              

Na betaling van rente en aflossing op de
achtergestelde lening en de stimuleringslening van
de gemeente en na betaling van vennootschaps-
belasting resteert er netto ruim € 4.000 per jaar als
reserve voor de ECE. Over de gehele looptijd
wordt er naar verwachting een reserve opgebouwd
van circa € 64.000. De reserves worden op de
ledenrekeningen bijgeschreven.

De ledenvergadering kan jaarlijks besluiten om
een deel van de opgebouwde reserves uit te
keren, maar om voldoende buffer te hebben zal
gedurende de looptijd van het project maximaal
50% van de reserves worden uitbetaald.

Het eerste risico is natuurlijk dat de investeringen
en/of kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit is
grotendeels uitgesloten, omdat er van tevoren
fixed prijzen zijn afgesproken voor zowel de
investeringskosten als het onderhoud. Ook de
kosten voor netbeheer en verzekeringen zijn
vooraf overeengekomen.

Dan is er het risico dat de opbrengsten lager
uitkomen doordat er onder andere door weers-
omstandigheden minder stroom geproduceerd
wordt dan verwacht. In onze prognoses zijn we
uitgegaan van een ruim 5% lagere stroomuitkomst
dan -op basis van ervaringen elders- door
deskundigen wordt ingeschat. Daarnaast zijn er
ook met de leverancier/installateur van de
zonnepanelen garanties over de werking van de
installatie overeengekomen. 

Overigens zal ook bij 15% lagere opbrengst dan
verwacht nog steeds sprake zijn van een positieve
cash flow waardoor rente en aflossing op de
leningen voldaan kan worden.
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DEELNEMEN AAN
DE ACHTERGESTELDE LENING

De achtergestelde lening van € 36.000 is onderverdeeld in 120 certificaten van € 300. Het is een lineair
aflopende lening met een jaarlijkse rentevergoeding van 6% over het uitstaande saldo.

Door de voorwaarden van de SCE-subsidie kunnen voor dit project alleen leden van de Energie Coöperatie
Epe U.A, wonende in de vastgestelde postcoderoos (zie bijlage 2) deelnemen aan deze lening middels
inschrijving voor 1 of meerdere certificaten. 

Dit betreft de postcodes: 8084, 8181, 8161, 8162, 8167, 8166 en 7397.

Omdat we zoveel mogelijk leden in de gelegenheid
willen stellen om mee te doen is in eerste instantie
het maximale aantal certificaten per lid beperkt tot
vier certificaten. Indien niet alle certificaten worden
afgenomen zal er een tweede ronde volgen
waarbij dit maximum per lid niet meer geldt.

Indien het aantal gevraagde certificaten boven de
beschikbare 100 komt, zal eerst aan zoveel
mogelijk inschrijvers één certificaat worden
toegewezen. Het restant zal op volgorde van
datum van inschrijving worden toebedeeld. Ook
hierbij wordt toegewezen aan zoveel mogelijk
inschrijvers voor het gewenste tweede certificaat
(of meer). 

Betaling van de certificaten dient uiterlijk op de nog
aan te geven startdatum van de installatie van het
project plaats te vinden. De rentevergoeding van
6% per jaar gaat in op het moment van
ingebruikname van de installatie. Jaarlijks wordt op
de eerstvolgende werkdag, volgend op de
verjaardag van de ingebruikname, de rente en
aflossing uitbetaald. Dit gebeurt op de rekening
van de certificaathouder.

HOE WERKT HET?

Terugverdientijd 9.04 jaar



Mevr.

Woonplaats :

Inschrijfformulier achtergestelde lening
Energie Coöperatie Epe U.A.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

/

Ondergetekende is al lid van de Energie Coöperatie Epe U.A en wil graag deelnemen aan de 15-jarige lineaire
achtergestelde lening van € 36.000 met 6% rente en wenst het volgende aantal certificaten. 

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

BEDANKT VOOR UW INSCHRIJVING
Graag het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier

mailen naar info@ecepe.nl of verzenden naar: 
EC Epe, Dellenweg 58, 8161 AM Epe

 

ONDERTEKENING

Anders, namelijk

1 2 3 4

Adres :

Achternaam :

Postcode :

Telefoonnummer :

Aanhef : Dhr.

/

Voorletters :

Emailadres :

Handtekening:

Plaats :

Datum :

IBAN nummer :

De inschrijving voor dit project is per 12 januari 2022 gesloten..
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BIJLAGE 1: SPECIFICATIE  
EXPLOITATIE PROGNOSE 
PROJECT 'DE BUURTE KWEKERIJEN'
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BIJLAGE 2:  
POSTCODEROOS MODEL
PROJECT 'DE BUURTE'


