
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 14, 25 juli 2019 
 
Update productie 
Er zijn ondertussen bijna 4 maanden verstreken sinds de start van de productie. Dit heeft tot de dag van 
vandaag 1.359.747 kWh opgeleverd. Dat is 123 kWh per paneel. Hieronder de productie van dag tot dag. 

 
21 juni, Inloop bij Zonnepark Welschap was geslaagd 
Zo’n 230 deelnemers van Zonnepark Welschap zijn op 21 juni naar de Inloop op Vliegbasis Eindhoven 
gekomen, een mooie opkomst! Het was een informele en gezellige kennismaking met elkaar en een mooie 
manier om het zonnepark van dichterbij te zien. In groepjes hebben we gewandeld naar het heuveltje naast 
de Vliegbasis, van waar iedereen een mooi zicht had op het Zonnepark. Dit alles onder begeleiding van 
vrijwilligers van Zonnepark Welschap die toelichting en uitleg gaven. Voor iedereen die gekomen is: bedankt 
voor jullie komst en belangstelling! 
 

Eén van de vragen op 21 juni: wat gebeurt er met de installatie na 15 jaar? 
Deze vraag kregen we een aantal keer, dus goed om het antwoord ook in de nieuwsbrief te vermelden. 
Zonnepark Welschap heeft een overeenkomst van 15 jaar met Vliegbasis Eindhoven. Na 15 jaar is de 
installatie afgeschreven maar zeer waarschijnlijk nog volop in bedrijf. Het mooiste zou zijn als we na 15 jaar 
gewoon door kunnen gaan met zonne-energie produceren op dezelfde lokatie. Daar gaan we natuurlijk met 
Vliegbasis Eindhoven over in gesprek. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan beslist de Algemene 
Ledenvergadering van Zonnepark Welschap wat we gaan doen met de installatie. Zetten we de installatie op 
een andere lokatie neer? Verkopen we de zonnepanelen? Hierover beslissen we dus met z’n allen!  
 

Paar postcodes nog niet vol, ambassadeurs gezocht! 
Een aantal postcodes binnen het postcoderoosgebied van Zonnepark Welschap zijn nog niet vol, daar zijn 
nog paneeldelen beschikbaar. Dit zijn de volgende postcodes: 



Siem Koppelmans, Veldhoven 

 
5502, 5503, 5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685 en 5688 

 
Woon je in één van deze postcodes? Dan willen we je vragen om mensen in je buurt ook enthousiast te 
maken voor Zonnepark Welschap. Een soort ambassadeur van Zonnepark Welschap te zijn. Je kunt ze het 
park laten zien, uitleg geven hoe ze mee kunnen doen met duurzame energie opwekken en daarmee hun 
energiebelasting kunnen terugverdienen. Alles staat zeer duidelijk uitgelegd in www.zonneparkwelschap.nl 
 

 
 
Zonnepark Welschap app 
De app van Zonnepark Welschap werkt weer goed en geeft een actueel overizicht van de opgewerkte 
energie tot nu toe. Via de app kun je ook de huidige en vorige nieuwsbrieven lezen. 
 

PR commissie: wie heeft interesse? 
We hebben gemerkt dat iedereen het fijn vindt om op de hoogte gehouden te worden van hoe het gaat met 
Zonnepark Welschap. Daarnaast is het belangrijk om Zonnepark Welschap onder de aandacht te blijven 
houden, want met een natuurlijk verloop van verhuizingen etc zullen er altijd paneeldelen beschikbaar 
blijven komen, waarvoor we nieuwe belangstellenden moeten vinden. Daarvoor hebben we een PR 
commissie van vrijwilligers. We zoeken nog een aantal vrijwilligers die deze commissie willen komen 
versterken. Heb je interesse? Heel fijn! Laat het graag weten via info@zonneparkwelschap.nl 
 

Nieuwe klimaatakkoord                     
Op 28 juni werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit is een bonte verzameling van maatregelen die ons 
op het juiste pad moet sturen om in 2030 aan 49% CO2 reductie te komen. Dit heeft ook direct invloed op dit 
project aangezien de energiebelasting op stroom gaat dalen. Het volgende is te lezen in het akkoord: “Het 
kabinet kiest voor de budgetneutrale variant waarin het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor 
aardgas toeneemt met 4 cent per m3 in 2020 en 1 cent per m3 in de zes jaren daarna. Alle extra middelen die 
op deze manier worden opgehaald worden teruggegeven via de belastingvermindering en een lager 
energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit.” 
Het is dus nog niet duidelijke wat de hoogte van de energiebelasting wordt voor de komende jaren, maar het 
is wel duidelijk dat deze lager gaat worden. Gelukkig wisten we al ongeveer een jaar dat dit een mogelijkheid 
was, dus de energiecoöperaties hebben niet stil gezeten. De koepel van energiecoöperaties (Energie Samen) 
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en onder andere Greenchoice zijn in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de 
Belastingdienst om een oplossing te verzinnen voor de postcoderoos projecten. Uitgangspunt blijft dat er 
een redelijke terugverdientijd en investeringszekerheid voor de deelnemers moet zijn. Dit wordt door alle 
partijen gedeeld. Op dit moment is er een alternatieve regeling in de maak die ook beschikbaar wordt voor 
bestaande projecten. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit via de nieuwsbrief laten weten. 
 
Halfjaarcijfers 1e helft 2019 
Nu de opstartfase min of meer is afgerond en de reguliere exploitatie van start is gegaan, tref je hierbij een 
(beknopt) financieel overzicht aan van de afgelopen periode. Je vindt hierin hoeveel er geïnvesteerd is in de 
zonnepanelen en waar het benodigde geld vandaan gekomen is. Ook wordt een beknopt overzicht van de 
aanloopkosten gegeven. 
 
Geïnvesteerd in panelen plus financiering daarvan 
Er is voor een bedrag van € 2,4 miljoen, excl BTW, geïnvesteerd in 11.040 panelen. Van deze 11.040 panelen 
zijn er 9.380 “verkocht” met eigen inleg en 1005 zonder eigen inleg. Dit geeft een dekkingsgraad van 94%. De 
9.380 “verkochte” panelen hebben € 2.4 miljoen opgebracht; m.a.w. de verkopen dekken de gehele 
aanschaf, inclusief de verleasde panelen. Ter dekking van de eerste betalingstermijnen voor de panelen en 
ter dekking van de aanloopkosten heeft Greenchoice een overbruggingskrediet verstrekt van € 300.000. 
 
De aanloopkosten 
De aanloopkosten waren de volgende: 
Juridisch advies/oprichtingskosten/notariskosten/belastingen    €   5.000 
Kosten van bodemonderzoek/aanwezigheid van explosieven    € 21.800 
Aanlegkosten van Enexis        € 21.000 
Technisch advies/ondersteuning       € 10.100 
Vergunning van gemeente Eindhoven       € 14.100 
Administratieve ondersteuning        €   5.650 
Zaalhuur/promotie         €   8.750 
Allerlei kleine zaken         €   1.500 
Totaal aanloopkosten         € 87.900 
 
Na betaling van deze aanloopkosten resteert van de lening van Greenchoice € 212.100. Van deze € 212.100 is 
inmiddels € 200.000 afgelost. 
 
De Triodosbank heeft een lening toegezegd van netto € 148.000. Dit bedrag zal in eerste instantie worden 
aangewend voor de aflossing + rente van het restant van de lening van Greenchoice, tesamen groot € 106.500; 
na betaling van dit bedrag, vermoedelijk in juli, resteert € 53.500 als kasgeld. 
 
De exploitatie 
In de periode 4/4 - 20/7 is voor 1.317.180 kWh stroom geleverd. Herleid naar een drie-maands periode is dit 
88/108 * 1.317.180 kWh = 1.073.258 kWh. Dit heeft, by the way, € 56.500 opgeleverd. In het businessplan 
staat voor een 3-maands periode een levering van 692.208 kWh. Er is dus 55% boven budget geleverd. Met 
dit warme weer is dit niet verwonderlijk. Recht-toe-recht-aan redenerend moet dan in de komende maanden 
gerekend worden met 45% lagere leveringen dan budget. Doorrekening van deze lagere opbrengsten leidt 
niet tot kastekorten. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat de Coöperatie financieel gezond is. 
 
Met zonnige groet, Bestuur en PR commissie Zonnepark Welschap 


