
We hebben groen licht gekregen van de 

gemeente Berkelland en de sportcentrale 

V.I.O.S. Beltrum voor de realisatie van 

een collectief zonnedak op de sporthal! Op 

dit dak zullen bij voldoende interesse 

maximaal 400 zonnepanelen geplaatst 

worden in een postcoderoosproject. 

  

De werkgroep is al volop bezig met de  

voorbereidingen hiervoor. Zo is op 17 juni jl. de 

intentieovereenkomst getekend met AGEM.  

De leden van de werkgroep Duurzaam Beltrum met 

Jacquo Harbers van AGEM. 

Duurzaam Beltrum is de aanjager van dit project 

en AGEM is gevraagd het project te begeleiden. 

Denk hierbij aan het maken van de business case 

en het onderzoek naar de koppeling met het  

elektriciteitsnet. 

  

De realisatie van het collectieve zonnedak op de 

sporthal gebeurt door een nog op te richten  

coöperatie. Inwoners van Beltrum en omliggende 

plaatsen krijgen de mogelijkheid om bij deze  

nieuwe coöperatie certificaten van zonnepanelen 

te kopen. Dit wordt verrekend op je  

energierekening. De verwachte terugverdientijd 

van je investering is ongeveer 8 jaar.   
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Hoe werkt het en wat zijn de te nemen stappen? 

Op de eerste info–avond op 21 september a.s. 

heb je de mogelijkheid om je aan te melden 

voor het postcoderoosproject. Bij 50  

aanmeldingen en een goede haalbaarheid wordt 

er een energiecoöperatie opgericht.   

 

De uitwerking van de business case en het  

opstellen van de statuten voor de coöperatie zal 

met AGEM worden gedaan. Nadat de  

coöperatie is opgericht, kunnen de leden hun 

inleg overmaken zodat gestart kan worden met 

de aanleg van de zonnepanelen. 

 

De geproduceerde groene stroom wordt door 

de coöperatie verkocht, de opbrengsten hiervan 

komen in de kas van de coöperatie. Hiervan  

worden de vaste lasten betaald zoals  

verzekeringen en onderhoudskosten.  De  

resterende winst wordt verdeeld over de  

deelnemers en/of gebruikt voor nieuwe  

initiatieven van de coöperatie.  

Wat kost het en wat levert het op? 

 

Al met 1 certificaat kun je meedoen! Op basis 

van andere projecten in de Achterhoek is de  

verwachting dat deze € 250 tot €300,- gaan  

kosten. De prijs van een certificaat wordt  

bekend gemaakt op de eerste info-avond.  

1 certificaat staat gelijk aan 1 zonnepaneel, of-

wel een productie van circa 230 kWh per jaar.  

 

De opbrengsten van de investering bestaan uit: 

15 jaar lang een belastingvoordeel van ruim 12 

cent per kWh van de door jouw zonnepaneel  

opgewekte elektriciteit.  

 

Daarnaast wordt de resterende winst verdeeld 

over de deelnemers en/of gebruikt voor nieuwe 

initiatieven van de coöperatie die ten goede  

komen aan de Beltrumse samenleving. De  

verwachte terugverdientijd van je inleg is circa 8 

jaar gedurende de looptijd van 15 jaar. 

Wie kan meedoen met dit initiatief? 

 Particuliere huishoudens; 

 

 ZZP’ers; 

 

 Ondernemers of andere rechtspersonen 

(stichtingen, verenigingen, B.V’s) 

 

Dus: eigenlijk iedereen! Mits:  

 Je beschikt over een kleinverbruikers-

aansluiting; 

 

 Je niet volledig zelfvoorzienend bent 

met elektriciteit door eigen  

zonnepanelen; 

 

 Je postcode 7156 

(of aangrenzend) 

hebt.  

Partners van Duurzaam Beltrum en de energie coöperatie in oprichting: 

Redenen om mee te doen:  

 Mijn eigen dak is ongeschikt; 

 

 Ik vind zonnepanelen op mijn eigen dak 

niet mooi; 

 

 Ik zou best mee willen doen voor een 

klein bedrag in plaats van een grote  

investering op mijn eigen dak; 

 

 Ik vind de toekomst van mijn (klein)

kinderen erg belangrijk; 

 

 Ik eindelijk eens geld wil sparen met 

een rente van 6% of hoger; 

 

 Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van 

duurzame projecten in Beltrum en er 

zijn ten minste 50 deelnemers nodig!  



Wist u dat….: 

 Er in Groenlo en Zieuwent ook Postcoderoosprojecten gerealiseerd zijn? 

 Er op de sporthal maar liefst 400 zonnepanelen geplaatst kunnen worden? 

 De certificaten van zonnepalen overdraagbaar zijn aan bijvoorbeeld je (klein)kinderen? 

 Je als huurder ook mee kunt doen met het collectieve zonnedak, mits je zelf elektriciteit inkoopt? 

 Duurzaam Beltrum zich ingespannen heeft voor het Energie Uitvoeringsprogramma van Berkelland? 

 Wij dan ook erg blij zijn met de waardering vanuit de gemeente Berkelland door ondersteuning van ons initiatief? 

 Er in Beltrum al veel huizen zonnepanelen hebben, kijk maar eens in jouw straat! 

 De prijs van zonnepanelen de afgelopen 10 jaar met 50% is gedaald en dat deze tendens doorzet? 

 Minder dan een uur zonne-energie op de aarde voldoende is voor jaarlijkse wereldbehoefte aan energie? 

Partijen aan het woord  

Hieronder komen een aantal partijen aan het woord waarmee Duurzaam Beltrum samenwerkt namelijk Marcel Mutter, de voorzitter van sportcentrale 

V.I.O.S, Carlos Huijser van de gemeente Berkelland, Paul en Jet Nijhuis van klompenfabriek Nijhuis en Eric Hoffman van bouwbedrijf Hoffman.  

Duurzaam Beltrum heeft voor twee laatst genoemden namelijk een subsidieaanvraag gedaan voor het leggen van zonnepanelen op de daken van  

respectievelijk de fabriek en de werkplaats. Het kan enerzijds zijn dat de bedrijven zelf een investering doen of dat door middel van bijvoorbeeld 

crowdfunding burgers ook de kans wordt geboden om een duurzame belegging te doen. Eind dit jaar hopen we te weten of er in 2017 mogelijk 1 of 2 

projecten gerealiseerd kunnen worden.  
 

Inwoners van het postcodegebied 7156 (en aanliggende postcodes) worden uitgenodigd aanwezig te zijn op de bijeenkomst  

op 21 september om 20.00 uur bij Dute in Beltrum. Er zullen presentaties gehouden worden, daarnaast zijn medewerkers van AGEM en  

mensen van de werkgroep aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.  

 

Tijdens deze avond kunnen mensen hun interesse in de zonnepaneel-certificaten kenbaar maken  

Interesse of vrijblijvend aanmelden voor het project? Stuur een mail naar duurzaambeltrum@gmail.com.  

Bestuur: 
Arjen Heutink 

Jos Baak  

Patrick Ballast 

Ronny te Plate  

Sjaak Klein Gunnewiek 

Stan Kok 

Werkgroep Duurzaam Beltrum 
 

Vrijblijvend aanmelden of vragen?  
Mail naar: duurzaambeltrum@gmail.com 

 
Check & like onze facebook pagina en blijf op de hoogte! 

Inloopbijeenkomst op 21 september  

‘t Groene Belletje 
voor de inwoners van Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum 

CARLOS HUIJSER - GEMEENTE BERKELLAND: ‘Berkelland wordt de zonnigste gemeente van de Achterhoek!’  

ERIC HOFFMAN - BOUWBEDRIJF HOFFMAN : 'Een tijdje geleden ben ik benaderd door de werkgroep om een subsidie  

aanvraag te doen voor zonnepanelen op onze werkplaats. Na een aantal keren overleg werd ik enthousiast en heb ik mijn  

medewerking hieraan verleend. We hopen eind dit jaar te weten of we stappen kunnen zetten naar realisatie.’ 

PAUL NIJHUIS EN JET KLUNDER - NIJHUIS B.V. :  'We vinden het erg leuk dat de mensen in de werkgroep in hun vrije tijd met 

dit soort initiatieven bezig zijn, we hebben dan ook meegewerkt aan de subsidie aanvraag voor de productie van  

zonne-energie op het dak van onze fabriek!’ 

MARCEL MUTTER - SPORTCENTRALE V.I.O.S - ‘Toen mij werd gevraagd of de sportcentrale mee wil doen met het project 

Duurzaam Beltrum, hoefde ik daar niet lang over na te denken. In de centrale vergadering waren alle verenigingen ook positief 

want wij heten niet voor niets VIOS oftewel vooruit is ons streven. Als wij een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld.’ 




