
      

 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 20, 12 mei 2020 
 
Update productie 
Zonnepark Welschap produceert nu ruim 13 maanden energie, de opbrengst ligt rond de 2.930.000 kWh. 
We zijn tevreden over het eerste volle jaar productie, dat we 1 april 2020 afgesloten hebben, met een totale 
opbrengst van circa 2.798.000 kWh.  

 
Teruggave energiebelasting 
Omdat we een aantal vragen kregen over de teruggave van de energiebelasting hebben we ruim een week 
geleden alle deelnemers met inleg een mail gestuurd met nadere uitleg over het proces van teruggave 
energiebelasting. 
De deelnemers zonder inleg krijgen, op basis van de huidige EB-tarieven, dit jaar over de door hun 
paneeldelen geproduceerde stroom, 3 cent per kWh uitbetaald. Greenchoice stuurt hiervoor in de loop van 
deze maand een aparte nota en maakt dit bedrag over naar de deelnemers zonder inleg. Echter, als een 
deelnemer in een productiejaar minder kWh heeft verbruikt dan zijn paneeldelen hebben opgewekt, wordt 
er terugbetaald over maximaal het aantal kWh van het eigen gebruik.   
 

 

Probleem met postcodegebied 5091 
Recentelijk kwam aan het licht dat er in de beginfase van het opzetten van Zonnepark Welschap, met de 
indeling van de postcoderozen helaas iets verkeerd is gegaan. Postcodegebied 5091 kon oorspronkelijk 
meedoen met Zonnepark Welschap maar door een herschikking van de postcoderozen, noodzakelijk 
vanwege regels van Enexis, viel deze postcode buiten het totale postcoderoos gebied van Zonnepark 
Welschap. Helaas is postcodegebied 5091 toen niet verwijderd uit de lijst van deelnemende postcodes en 
hebben daar wonende deelnemers zich op panelen kunnen intekenen. Een grote fout die wij natuurlijk 
enorm betreuren.  
Wij hebben hiervoor onze oprechte excuses aangeboden aan de 12 deelnemers uit postcodegebied 5091 en 
hun een vergoeding aangeboden. We kopen de panelen terug voor de oorspronkelijke prijs, de teruggave 
energiebelasting die deze deelnemers mislopen krijgen ze van de coöperatie vergoed, en we gaan ons 
inspannen om een alternatief te bieden. Wij begrijpen natuurlijk de teleurgestelde reacties, wij vinden het 
ook een heel vervelende situatie. 
  

Nieuwe postcoderoosregeling 
De huidige postcoderegeling wordt definitief omgevormd in een subsidieregeling. Het kabinet is tot deze 
conclusie gekomen na overleg met de sector. Hierdoor wordt de complexiteit van de regeling verminderd en 
zijn de energiecoöperaties niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting. 
Voor Coöperatie Zonnepark Welschap verandert er niks, wij vallen onder de oude regeling. Het bestuur gaat 
de nieuwe regeling bestuderen, aangezien we wel zouden mogen overstappen. We houden u hiervan op de 
hoogte. 
Voor meer informatie over deze nieuwe regeling, klik hier 
 
 
Met zonnige groet, Bestuur- en PR Commissie Zonnepark Welschap 
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