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Zonnepark Welschap officieel geopend. Grootste coöperatieve energieproject van 

Nederland van start   

Samen lokaal energie opwekken. Dat was de wens van vliegbasis Eindhoven en vijf samenwerkende 
Brabantse energiecoöperaties. Met de officiële opening op 27 maart van Zonnepark Welschap is die wens 
in vervulling gegaan. In totaal telt het park op het terrein van de vliegbasis 11.040 zonnepanelen die 
samen stroom opwekken voor meer dan 900 huishoudens. Daarmee is Zonnepark Welschap het 
grootste energieproject van Nederland dat volledig op de postcoderoosregeling is gebaseerd. De 
zonnepanelen zorgen voor een CO2-reductie van ongeveer 1.2 miljoen kilo per jaar.  

 



Zonnepark Welschap is een zogenoemd postcoderoosproject. Het betekent dat alle omwonenden (binnen 

een aangrenzend postcodegebied) in het zonnepark kunnen deelnemen. Staatssecretaris van Defensie 

Barbara Visser opende het park: "Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met onze omgeving en ook 

zichtbaar te zijn. Zonnepark Welschap is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Defensie en 

omwonenden. Wij stellen ons terrein, vliegbasis Eindhoven, beschikbaar voor energiecoöperaties en de 

huishoudens profiteren van de opbrengst van hun zonnepanelen."  

 

Meedoen zonder vooraf geld in te leggen 

Normaal gesproken investeert een deelnemer in een postcoderoosproject vooraf in een aantal 

zonnepanelen. Hij krijgt daar een belastingvoordeel op zijn energierekening voor terug. Uniek bij Zonnepark 

Welschap is dat omwonenden ook kunnen deelnemen zonder vooraf geld in te leggen. Zij ontvangen 

hetzelfde belastingvoordeel, maar hierop wordt een bijdrage ingehouden. Van die bijdrage wordt de rente 

en afschrijving van de panelen betaald. Zo kan echt iedereen meedoen. Meer informatie over deelname is te 

vinden op www.zonneparkwelschap.nl 

 

Een schoolvoorbeeld 

Greenchoice is partner in het project. Samen met Triodos Bank maakt de groene energieleverancier de 

deelname zonder inleg vooraf mogelijk. Evert den Boer, algemeen directeur: “Wij willen dat echt iedereen in 

Nederland kan meedoen aan de overgang naar duurzame energie. Dat geldt dus ook voor huishoudens die 

geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, of er zelf niet in kunnen investeren. Zonnepark Welschap is 

wat ons betreft een schoolvoorbeeld van hoe het hoort.”  

“Het is in de laatste maanden hard gegaan met de verkoop van de panelen” zegt Sander van Schaik van 

Greenchoice , “we hebben er nu nog een kleine honderd te vergeven”. 
 
Voor filmpjes over de opening van Zonnepark Welschap zie https://we.tl/t-fKRJ7w3vzo  en  
https://youtu.be/QJpQELC4uBY 

 

Energiebelasting verrekening 

De energiebelasting teruggave waar je recht op hebt door deelname in Zonnepark Welschap zal eens per 

jaar verrekend worden door je energieleverancier. Na elk kalender jaar van productie stuurt de coöperatie 

een overzicht naar de bij ons bekende energieleverancier waar je klant van bent. De energieleverancier 

verrekent dit dan op de voor hun gebruikelijke manier. Dit kan via de jaarnota of aan aparte nota gebeuren. 

Als deelnemer hoef je hier niks voor te doen, behalve ons op de hoogte houden van wie je 

energieleverancier is. 
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