
Samenwerken 
loont!

Hans Hubers 

1 juli 2019

Motto: Samen sterk ondernemen en op zoek naar coöperatief 
voordeel.



MotiveringWaarom wil ik
(ondernemer) 
zonnestroom 

opwekken op mijn 
dak?

Voor lokale gemeenschap

Ja Nee

Postcoderoos

Voor eigen 
ondernemingsrendement

ValleiEnergie 
zoekt eigenaren 

van geschikte 
daken 

Aan 
bijvoorbeeld 
ValleiEnergie

SDE+ Dakverhuur

Salderen +EIA



Energietransitie

• belang overheid;

• belang ondernemer / 
dakeigenaar;

• belang financiers;

• belang aannemer.

• Kansen voor 
gebiedsgerichte 
aanpak;

• vormen van coalities;

• Financiering, postcoderoos 
en SDE;

• Netverzwaring, 
collectieve realisatie.



Exploitatievarianten
Wie wil zonnestroom 

opwekken en 
gebruiken?

Huishoudens, bedrijven, 
coöperaties of organisaties 
zonder geschikt eigen dakIs  de huidige aansluiting groter 

dan 3 x 80 Ampère?

Ja Nee

Salderen +EIA

Aansluiting 
vergroten

PostcoderoosDakverhuur

Eigenaar van een geschikt dak

Lokale energie 
coöperatie zoekt 

eigenaren van 
geschikte daken

Aan 
bijvoorbeeld 

lokale energie 
coöperatie

SDE+



Financieringsvorm

1. Wil en kan de eigenaar van de 
locatie zelf investeren?

2. Wil de gebruiker van de zonnestroom 
het exploitatierisico delen? 

3. Is  externe financiering 
gewenst? 

Ja Nee

SDE+

Salderen + EIA

Stoppen of alsnog 
zelf investeren

Bank

NeeJa

NeeJa

Postcoderoos

Crowdfunding

bv Operational
lease



Samen elektriciteitsnet verzwaren



Kostenbesparing netverzwaring





Ontwikkelen Uitvoeren Behouden
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Tijdpad
ontwikkeling en 

realisatie
Informatiefase febr-

mrt 2019

SDE+ maart
2019 

resultaat 
juli 2019

Persoonlijke 
gesprekken  

augustus- okt 2019

Ontwerp
netver-
zwaring

sept 
2019 –

feb. 2020

Deelnemers-
overeen-
komsten 

ondernemers 
nov-feb. 

2020

Bestek –
aanbesteding-

uitvoering 
Q2 2020 tot

Q4 2020

Netverzwaring 
Liander medio 

Q3 2020

Communicatie met en tussen deelnemers, beheer SDE 
bouwkundig/financiering/verkoop energie/ nazorg/etc. 

Q3 2019 afronding project (medio Q1 2021)



Resultaat SDE+ 
aanmeldingen
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Verbinden

Fasering

Huinen

Rhenen

Leader KRS 
gemeenten

De Glind


