
 

 

 

Zon op Leidschendam-Voorburg wens U een zonnig, gezond en 

voorspoedig 2021! 

 

Nieuwsbrief januari 2021 

 

Terugblik 

Het afgelopen jaar zal voor de meesten van ons in herinnering blijven, als het jaar 

waarin de Corona pandemie onze wereld heeft stil gezet. Geen makkelijk jaar, wel een 

jaar om van te leren. 2020 was ook het eerste volledige kalenderjaar waarin ons 

zonnepanelenproject Dijsselbloem operationeel was. Laten we ook onthouden dat we in 

2020 een prachtig voorjaar gehad hebben. Onze panelen hebben daarin boven 

verwachting kunnen presteren. Samen hebben we in 2020 40.000 kg CO2 bespaard bij 

het opwekken van 72,6 MWh stroom!  

 

Postcoderoos regeling wordt vernieuwd  

De huidige postcoderoos regeling zal nog doorlopen tot 31 maart 2021. Deze regeling 

wordt daarna vervangen door een postcoderoos subsidieregeling. Deelnemers aan de 

huidige postcoderoos regeling krijgen gedurende in het totaal 15 jaar de 

energiebelasting over elektriciteit terug, voor zoveel als zij betaald hebben voor de 

hoeveelheid stroom die hun panelen hebben opgewekt. De komende jaren zal de 

energiebelasting op elektriciteit wel stapsgewijs verminderd worden met zo’n 25% van 

de huidige waarde. De terug te ontvangen energiebelasting zal dus de komende jaren 

wat verminderen. Er wordt nog onderhandeld over de afbouw van de huidige 

postcoderoos regeling. Eén lastig punt daarbij is dat zonnepanelen - certificaten niet 

meer onder dezelfde voorwaarden (teruggave energiebelasting) verkocht kunnen 

worden, ook niet als de nieuwe eigenaar wel in het postcoderoos gebied woont. De 

certificaten kunnen wel worden verkocht aan de huidige leden. Dit zou betekenen dat de 

nieuwe regeling een sterfhuisconstructie is. De bestaande voordelen blijven bestaan. 

Alleen kunnen daar geen nieuwe leden van profiteren. We hopen dat de onderhandelaars 

daar nog een oplossing voor vinden. 

 

Zon op Nederland is opgegaan in de Coöperatie Energie Samen 

De Coöperatie Zon op Nederland, waar Zon op Leidschendam-Voorburg onder valt, is 

opgegaan in de Coöperatie Energie Samen ( www.energiesamen.nu). Energie Samen 

treedt op als belangenbehartiger voor verschillende organisaties die werken aan de 

http://www.energiesamen.nu/


transitie naar milieuvriendelijke energieproductie. De coöperatie Zon op Leidschendam-

Voorburg blijft functioneren en blijft uw aanspreekpunt voor eventuele vragen. De 

website van Zon op Nederland met informatie over de opbrengst van uw panelen blijft 

ook functioneren. 

 

Nieuw project 

Het bestuur is in gesprek met een 

dakeigenaar in Stompwijk. Dat betekent 

dat we nieuwe leden zoeken voor dat 

project. Inwoners van Stompwijk 

krijgen voorrang bij het kopen van 

certificaten. We zoeken nog uit welke 

postcode het handigste is om zoveel 

mogelijk mensen de gelegenheid te 

geven aan dit project deel te nemen. 

Het project krijgt waarschijnlijk 160 

panelen met 180 certificaten. De 

panelen wekken per stuk een beetje 

meer energie (345 kWp i.p.v. 325 kWp) op dan die in het project De Dijsselbloem. U 

hoort hier binnenkort meer over. 

 

Teruggave energiebelasting 2020 

In 2021 zullen energiebedrijven ons de energiebelasting over de opgewekte stroom van 

onze coöperatie afrekenen. In principe hoeft u daar niets voor te doen. ZonopNL 

verstuurt de gegevens naar de bedrijven. Als u in 2020 van energiemaatschappij bent 

verandert, dient u dat via de website van ZonopNL te wijzigen. De onderstaande 

berekening geldt natuurlijk als indicatie.  

 

berekening teruggave energiebelasting 2020 ZonopLV 
 

teruggave 

opgewekte energie (kWh)* 72.607 aantal certificaten 3 104,66 

certificaten 246 
 

4 139,55 

energiebelasting (incl.BTW in €) 0,1182 
 

5 174,43 

opbrengst per certificaat 34,89 
 

6 209,32    
7 244,21    
8 279,09 

* stand 30 december 2020 15.00 uur 9 313,98 

 

Voorzitter en penningmeester gezocht 

Rob Kniesmeijer, onze huidige voorzitter en penningsmeester van de coöperatie, gaat in 

2022 verhuizen buiten onze postcoderoos. Wij zoeken dus dringend een nieuwe 

voorzitter en een nieuwe penningmeester! Overweegt u een van beide functies voor een 

periode op u te nemen, dan kunt u Rob Kniesmeijer om nadere informatie vragen via 

rob.kniesmeijer@gmail.com, of 06-43704944 

 

Wij hopen u komend jaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten! 
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