
          

 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 22, 29 januari 2021 
 
Gezien de lastige tijden waarin we nu zitten met Corona, willen we iedereen vooral een gezond 2021 
toewensen. En daarbij hopen we voor iedereen en voor ons zonnepark op een zonnig jaar! 

 
Update productie 
Zonnepark Welschap heeft een goed jaar achter de rug. De zon heeft volop geschenen en de 11.040 
zonnepanelen hebben keurig hun werk gedaan. De opbrengst van 2020 lag met 2.803.000 kWh boven de 
verwachting. Dat betekent dat de coöperatie gezonde exploitatiecijfers verwacht. De leden van de 
coöperatie gaan hiervan de vruchten plukken. 
 

Aanpassingen Zonnepark 
Intussen is bij het zonnepark het bouwbord verwijderd en vervangen door een mooi naambord. Ook zijn er 
in de laatste maanden van het vorig jaar een aantal technische verbeteringen doorgevoerd zodat ook de 
komende jaren de opbrengst gegarandeerd blijft.  
 

 
 

 
Voorlopig geen ALV ivm Corona 
Op 14 december 2020 heeft iedereen bericht gekregen vanuit Zonnepark Welschap over wijzigingen in de 
vastlegging van het ledenkapitaal m.i.v. 2021 en een aantal bijkomende zaken. In de mail wordt hier beknopt 
uitleg over gegeven, uitgebreidere toelichting is op de website te vinden op pagina ‘Hoe werkt het’, bij 
Downloads: Aanpassingen bijdrage leden december 2020. 



Zodra de omstandigheden het toelaten zal er weer een Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden, 
waarin ondermeer bovenstaande zaken besproken zullen worden. 

 
 
Nieuwe naamgeving PCR-en 
Het zonnepark bestaat uit 5 Postcoderozen (PCR). De PCR nummering in de App van Voorstroom kwam niet 
overeen met de nummering van het gecertificeerde meetbedrijf, waar Voorstroom de productiecijfers 
vandaan haalt. Deze mismatch was ontstaan bij de realisatie van het park en gaf verwarring in het beheer. 
Per 1 februari 2021 wordt de nummering gelijk getrokken en zijn in de naamgeving in de App ook de globale 
gebieden toegevoegd die bij de PCR horen. Alleen de naam/nummering verandert; niet te toewijzing van 
een deelnemer aan een PCR.  
 
 

Oude nummering PCR-en Nieuwe naamgeving PCR-en 
aantal 

panelen postcodes 

Zonnepark Welschap 1 
PCR 1 - (Veldhoven, 
Meerhoven) 3200 5501 5506 5508 5509 5658     

Zonnepark Welschap 2 PCR 2 - (Best, Oirschot) 2000 5682 5683 5684 5685 5688     

Zonnepark Welschap 6 
PCR 3 - (Eindhoven-Noord, 
Best) 2250 5626 5627 5681 5683       

Zonnepark Welschap 5 PCR 4 - (Veldhoven, Kempen) 1050 5505 5507 5511 5512 5513     

Zonnepark Welschap 4 
PCR 5- (Eindhoven, 
Veldhoven) 2540 5502 5503 5616 5651 5652 5653 5657 

 
Postcoderegeling wordt vervangen door subsidieregeling 
Per 1 april 2021 wordt de Postcoderoosregeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking. Alle bestaande postcoderoos contracten blijven echter ongewijzigd doorlopen. Voor de 
huidige deelnemers van Zonnepark Welschap heeft deze wijziging dus geen gevolgen. De deelnemers 
houden gewoon tot de einddatum (dat is 1 april 2034) het voordeel van de teruggave energiebelasting.  
 
Graag wijzen wij onze leden nog een keer op deze wijzigingen die recent doorgevoerd zijn en besproken 
worden in het document:  Aanpassingen bijdrage leden dec 2020. Deze is te vinden op de website op pagina 
‘Hoe werkt het’, bij Downloads. 
Deze wijziging betekent o.a. dat er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe leden meer mogen toetreden tot de 
Coöperatie. En het kan voor je consequenties hebben als je in de (naaste) toekomst besluit om je panelen te 
verkopen. 
 
In het klimaatakkoord van het Rijk is opgenomen dat 50% van de grootschalige energieopwekking op land 
eigendom moet zijn van de omgeving. De gemeenten gaan dit uitgangspunt in hun beleid verankeren. 
Zonnepark Welschap is een mooi voorbeeld van hoe een dergelijk doel gerealiseerd kan worden. Inwoners 
krijgen weer meer grip op de energievoorziening.  
 



De prijs van de panelen is inmiddels door afschrijving gedaald naar € 196.- per paneel. Er zijn nog een 
beperkt aantal panelen te koop in de postcodes:  
Veldhoven: 5502, 5503,  
Eindhoven: 5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657,  
Best: 5681, 5683.  
Voor de andere postcodes geldt op dit moment een wachtlijst. Alle informatie is te vinden op de website: 
www.zonneparkwelschap.nl. 

 
 
Overstappen op andere energieleverancier 
 
Zoals je weet wordt de teruggave van de energiebelasting door de energieleveranciers verzorgd.  
 
Het is belangrijk dat als je overstapt naar een nieuwe energieleverancier, je dit doorgeeft aan Zonnepark 
Welschap. Dat kan via info@zonneparkwelschap.nl of via de Voorstroom app. De verrekening van 
energiebelasting tussen energieleveranciers bij een overstap loopt helaas niet altijd even soepel. Mocht je 
toch willen overstappen naar een nieuwe energieleverancier, dan raden wij aan om dit te doen per 1 april 
van een jaar, aangezien het productiejaar van Zonnepark Welschap loopt van 1 april – 1 april van het 
volgende jaar. Hierdoor valt de verrekening van energiebelasting volledig bij 1 energieleverancier.  
 
Bij overstap doe je er altijd goed aan om zelf te controleren of je inderdaad de volledige teruggave 
energiebelasting over het hele productiejaar ontvangen hebt. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet je 
contact met je huidige of je oude energieleverancier opnemen. Houd er hierbij wel rekening mee dat er niet 
meer terugbetaald wordt dan het aantal kWh van het eigen gebruik.  
 
Bovenstaande geldt niet voor deelnemers zonder inleg. Zij krijgen (op basis van de huidige EB-tarieven) dit 
jaar over de door hun paneeldelen geproduceerde stroom 3 cent per kWh uitbetaald door Greenchoice. 
Echter, ook in dit geval geldt dat als een deelnemer in een productiejaar thuis minder kWh heeft verbruikt 
dan zijn paneeldelen op Zonnepark Welschap hebben opgewekt, er wordt terugbetaald over maximaal het 
aantal kWh van het eigen gebruik.   
 
Met zonnige groet, Bestuur- en PR Commissie Zonnepark Welschap 

http://www.zonneparkwelschap.nl/
mailto:info@zonneparkwelschap.nl

