
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap -  aflevering 4: 1 mei 2018 start de inschrijving! 
 
Met enthousiasme berichten wij je dat Coöperatie Zonnepark Welschap heeft besloten om voor de 
realisatie en exploitatie van het zonnepark nauw samen te werken met Greenchoice. Na een zorgvuldige 
selectie, waarin meer dan 10 partijen zijn uitgenodigd een voorstel uit te brengen, bleek het aanbod van 
Greenchoice het meest professioneel en scherp.  
 
Uniek in Nederland 
Uniek is dat, voor het eerst in Nederland, deelnemers aan een postcodeproject, naast deelname met inleg 
vóóraf ook de mogelijkheid wordt geboden om zonder inleg van eigen geld te gaan deelnemen. Dit maakt 
het zonnepark voor een breed publiek toegankelijk. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding die nodig is om 
dit te realiseren, is de  datum waarop de verkoop start enige weken vertraagd en definitief vastgesteld op 
1 mei 2018. 
 
Grootschaligheid biedt voordeel 
Door de grootschaligheid van dit project kan de inleg per paneel worden beperkt tot €265. De te 
verwachten opbrengst is 235 kWh per paneel per jaar. Uitgaande van de huidige hoogte van de 
energiebelasting en BTW bedraagt het jaarlijks belastingvoordeel op dit moment € 29,73 per paneel       
(235 * 12,65 cent). 
 
Belastingvoordeel 
Deelnemers die per paneel geld inleggen ontvangen het volledige belastingvoordeel via hun 
energierekening. Deelnemers die gebruik maken van de mogelijkheid om zonder inleg van eigen geld mee 
te doen, ontvangen hetzelfde belastingvoordeel. Daarvan is echter een deel nodig om rente en afschrijving 
te betalen. Dan resteert er naar verwachting op basis van de huidige tarieven een voordeel van € 0,03 per 
kWh. Algemeen geldt dat deelnemers per jaar nooit meer belasting terug kunnen ontvangen dan hun 
gerealiseerde verbruik per jaar.  Je krijgt deze teruggave per kWh alleen over het aantal kWh dat je volgens 
je energienota hebt verbruikt. Je hebt er dus niets aan om mee te willen doen met ‘extra veel’ panelen.  
 
Looptijd 
De totale looptijd van het project is 15 jaar; de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan van de 
Coöperatie Zonnepark Welschap (bestaande uit de deelnemers van het Zonnepark), neemt alle 
beslissingen, ook wat er na 15 jaar gebeurt.  
 
Belangrijke data 
Zondag 15 april 2018 
Inwoners van de deelnemende postcodegebieden, die zich uiterlijk op zondag 15 april 2018 hebben 
opgeven als belangstellende, krijgen als eerste bericht hoe ze zich definitief in kunnen schrijven. Opgeven 
kan via de lokale coöperaties, verenigingen (040energie, Best Duurzaam, KempenEnergie, O3energie en 
Veldhoven Duurzaam). 
 
Dinsdag 1 mei 2018 
Op 1 mei 2018 start de officiële inschrijving. Over hoe en waar dit kan, word je nader geïnformeerd. De 
verwachting is dat het Zonnepark Welschap eind 2018 operationeel zal zijn 



 
Voortgang 
De communicatie over de verdere voortgang en de opening van de inschrijving ontvang je via de lokale 
coöperaties, verenigingen (040energie, Best Duurzaam, KempenEnergie, O3energie en Veldhoven 
Duurzaam). 
 
Het bestuur van Coöperatie Zonnepark Welschap is blij met de grote belangstelling, tot nu toe 2.600 
aanmeldingen én met dit aantrekkelijke en breed toegankelijke aanbod. Het is een interessante 
mogelijkheid om op voordelige wijze bij te dragen aan een duurzame wereld! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Coöperatie Zonnepark Welschap 
 
Marieke van Wijnen 
Veldhoven Duurzaam 
 
P.S. Eerder verzonden nieuwsbrieven tref je aan op de website van Veldhoven Duurzaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


