
B - 22235; aanvullende technische vragen lening zonnepark Nieuw-Vossemeer 
 
Onderstaand ontvangt U aanvullende technische vragen inzake Uw mededeling RD2200127 
aangaande “Aanvraag lening Duurzaam Steenbergen” gedagtekend 19 juli 2022.  
In Uw raadsmededeling stelt U “De totale inkomsten via de beide subsidies (SCE en SDE++) 
bedragen (inclusief de stroomafname) over een periode van vijftien jaar € 740.000,-“. 

Vraag: wat is de specificatie van genoemd bedrag ad € 740.000 gesplitst naar SCE, SDE++ en 
stroomafname en gespecificeerd naar opbrengst van SCE, SDE++ en stroomafname per 
jaar?  

Antwoord: 

 
 
Voor de specificatie per jaar zie B - 22235 bijlage Opbrengst van SCE, SDE++ en stroomafname 
per jaar. 
 
In Uw raadsmededeling stelt U “De organisatie heeft geen winstoogmerk”. Het doel van de 
postcoderoosregeling is om mensen die niet in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld 
zonnepanelen op dak te realiseren middels dit soort projecten toch te laten profiteren van de 
voordelen van zonnepanelen. Weliswaar streeft de coöperatie mogelijk geen winst na, maar de 
individuele deelnemers doen dat wel. En uiteindelijk vormen de deelnemers in hun 
gezamenlijkheid de coöperatie. 

Vraag: hoe rijmt U bovenstaande met Uw mening dat de organisatie geen winst nastreeft? 

Antwoord:  

De vereniging (Coöperatie), zoals in de statuten staat vermeldt in artikel 2.2.5, heeft geen 
winstoogmerk maar kan uit een oogpunt van continuïteit en/of groei streven naar rendement.  

Dat wordt gedaan bij het postcodeproject en houdt in: bewoners, die de groene gedachte hoog in 
het vaandel hebben en in die postcodegebieden wonen, mogen deelnemen in de oprichting van 
een dak of weide met zonnepanelen, die stroom gaan opwekken en dit verkopen aan een 
belangstellende energieleverancier. De deelnemers leggen een bepaald bedrag in, waarvan 
zonnepanelen worden aangekocht, netwerkaansluitingen en kosten zoals huur, verzekering, etc 

Over 15 jaar
INKOMSTEN SDE =+ deel
verkoop zonnestroom 251.852,74€         
Subsidie-inkomsten RVO 311.409,53€          
Garanties van Oorsprong 20.760,64€           

584.022,91€    

INKOMSTEN postcoderoos SCE deel
verkoop zonnestroom 28.862,57€           
Subsidie-inkomsten RVO 115.371,75€           
Garanties van Oorsprong 2.366,60€             
lidmaatschap 11.384,51€             

157.985,44€    

Totaal 742.008,34€    



worden betaald. De inkomsten bestaan uit de verkoop van de opgewekte stroom en/of 
ontvangen subsidiebijdragen van het Rijk. 

In Uw raadsmededeling stelt U dat “Het rentepercentage voor een lening wordt bepaald op het 
niveau van de op dat moment geldende rente bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 
een lening, te verhogen met 0,5% ter dekking van de administratieve kosten. Ten tijde van het 
toetsingsmoment (juni 2022) is het mogelijk om een lening te verstrekken tegen een rente van 
2%. De Coöperatieve Vereniging Duurzaam Steenbergen U.A. heeft aangegeven dat een rente 
hoger dan 2% te hoog is voor hun businesscase. In dat geval kan het zonneveld niet gerealiseerd 
worden”. Het toetsingsmoment voor de vaststelling van de hoogte van de rente is het moment 
van het verstrekken van de geldlening, zijnde het moment van het raadsbesluit ultimo september 
2022. Overigens is de verwachting dat de ECB haar rente deze week zal verhogen met minimaal 
0,5 %. Hierdoor zal de rente per ultimo september veel hoger zijn dan 2 %. 

Vraag: hoe rijmt U Uw voorstel met het feit dat de werkelijke rente veel hoger is dan de 
door U aangehouden 2 % en de mededeling van de coöperatie dat bij een rente hoger dan 
2 % het zonneveld niet gerealiseerd kan worden? 

Antwoord:  

De energiemarktprijzen zijn momenteel een veelvoud van de prijzen van een jaar geleden. De 
Coöperatie heeft al wel een energieleverancier gevonden met wie zij een gunstig contract kunnen 
afsluiten en hierdoor dan wel de hogere rente kan bekostigen. Ook andere variabele facetten in 
de business cases zijn onderhevig aan snelle prijswijzigingen (prijs zonnepanelen, kostenposten 
als onderhoud, verzekeringen). De Coöperatie denkt dat alle ++ en  - --  in die variabele facetten 
niet leiden tot grote wijzigingen en extra risico’s in vergelijking met de eerder ontwikkelde 
business cases. 

 


