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DECZ

• Opgericht 1 oktober 2019

• Het doel van de coöperatie is het realiseren van 
duurzame energieprojecten in Zeist en omgeving 
voor inwoners van Zeist en omgeving.

• Geen winst doelstelling

• Iedereen kan lid worden

• Iedereen is gelijk, iedereen 1 stem



Aandachtsgebieden

• Zon op dak

• Energielandschap -
grootschalig zon en wind -

• Warmte



Nieuwe PostCode Regeling

• Naam: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

• Subsidie voor opgewekte kWh i.p.v. verrekening met eigen verbruik

• Coöperatieve opzet vereist: ieder deelnemer één stem

• Minstens 1 deelnemer per 5 kWp (circa 13 panelen)

• Subsidie is een aanvulling op verkoopprijs energie (totaal ca € 0,14)



Voorwaarden voor deelnemers

• Wonend in postcoderoos van de installatie (of PCRworm)

• Particulier of bedrijf; max 1 per adres

• Alleen voor KleinVerbruikAansluiting (max 3x 80 A)

• Lid van de coöperatie

• Later verhuizen is geen probleem



https://youtu.be/mIpNbngpgSA?t=18

Video Boer Aart

https://youtu.be/mIpNbngpgSA?t=18


Project Boer Aart

• Introductie familie van Ekeren

• Locatie buitengebied van Zeist, tegen Bunnik 
aan

• 2 Schuren op het erf

• Aanleiding voor Boer Aart om mee te 
werken met dit initiatief



Project Boer Aart

• Schets van de 2 daken met 204 panelen



Postcode-worm

• PCR-worm is gekozen om zoveel mogelijk
Zeist te bedienen

• Postcodes zijn:

• 3701

• 3702

• 3703

• 3704

• 3705

• 3707



Haalbaarheidsonderzoek

• Constructie van daken onderzocht: versteviging nodig

• Offertes gevraagd voor hoofdcomponenten

• Totale verwachte investering €77.500 incl BTW per paneel €380

• Deelnemer krijgt BTW in eerste jaar terug €65

• Opbrengst per paneel verwacht €35 gedurende 15 jaar

• Terugverdientijd van 9 jaar



• Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

• AFM stelt wel eisen: 
• Model informatie memorandum opstellen

• Voor potentiële deelnemers te vinden (website)

• Melding aan AFM 

• Overal en altijd de waarschuwing opnemen

• Planning: mei



Proces Boer Aart

2021 Q2

Aanvraag subsidie

1

2021 Q3

Subsidie 

goedkeuring

2

2021 Q4

3

Project 

realisatie

NovemberJuly

13 weken 

doorlooptijd 

goedkeuring subsidie 

– worse case kan er 

nog 13 weken 

bijkomen

Doorloop 

aansluiting 

Stedin

Stedin aansluiting 

geregeld

Realisatie

OktoberApril

Formalisatie.

Deelnemers kunnen finaal inschrijven en contracten kunnen getekend worden



Aanmeld 
procedure

• Word lid via de DECZ–site en betaal € 10

• Schrijf je in bij Zon op Nederland

1. Door je aan te melden bij Zon op 
Nederland

2. Daarna inschrijven bij project Boer 
Aart minimaal/maximaal aantal

Na toekenning subsidie inschrijving 
formaliseren: financiële verplichting

Bij start realisatie storten van bijdrage



Vragen


