
Zonnedak met 
Welsum Duurzaam!



Waarom meedoen?

• Zo maken we samen duurzame stroom!
• Geen plek of mogelijkheden op eigen dak.
• Wel de lusten, niet de lasten (onderhoud)
• U helpt mee aan de energie-transitie



Hoe werkt het?

• Welsum Duurzaam installeert zonnepanelen op 
goed gelegen daken.

• De stroom van het dak wordt gekocht door een 
energie-maatschappij. Van de opbrengst betaalt 
Welsum Duurzaam de kosten van verzekering, 
schoonmaak etc. De winst komt ten goede aan de 
deelnemers.

• Voor elke kWh die we opwekken ontvangen we 
subsidie voor de komende 15 jaar.



Hoe werkt de SCE regeling?
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Welke daken doen mee?

Arkerstraat, Elisabeth  Ruwerdweg, Arnold 



Arkerstraat 2



Ruwerdweg 6



Postcode gebieden

Inwoners van Welsum en omgeving kunnen 
investeren in zonnepanelen/stroomaandelen. Je 
kunt meedoen als je woont in een van de volgende 
postcodegebieden: 

7396, 7397, 7431,
8121,8161, 8167, 8181, 8194, 8196



Wat kost meedoen?

• Het lidmaatschap van coöperatie Welsum 
Duurzaam voor € 25 per jaar.

• Je betaalt ongeveer € 280,- per paneel 
eenmalig als investering. We wegen 
verschillende offertes af.



Wat levert het op?

• Voor 10 panelen (3250Wp) leg je ongeveer 10 x 
€ 280 = € 2800 in.

• 3250Wp levert ca. 2900 kWh/jaar.
• Per jaar keert de coöperatie € 310-350 uit
• De panelen zijn na 8 tot 9 jaar terugverdiend.
• Over 15/16 jaar is het rendement 4 tot 6 %.



Wat gebeurt er met veel of weinig zon?

• Heel veel zon: mooi voor ons! We 
halen ons jaarquotum binnen.

• Heel weinig zon: De subsidie geldt 
voor 15 jaar. Met aantoonbaar 
weinig zon wordt de duur met een 
jaar verlengd.



Doe mij er maar 60…

Ai….. Het is bedoeld voor klein-gebruikers, per 
dak minimaal 17/18 deelnemers.
• Minimaal 1 paneel per coöperatielid.
• Voorlopig maximaal 15 panelen per 

deelnemer… afhankelijk van uiteindelijke 
inschrijvingen.

• Op = op.
• Maximaal 1 deelnemer per huisadres per 

coöperatiedak



Een coöperatie, 
hoe werkt dat?

• Coöperaties hebben een collectief doel en een 
zakelijke basis. 

Een coöperatie heeft:
• De voordelen van een vereniging: leden 

bepalen op democratische wijze samen de 
koers

• én de voordelen van een bedrijf: er mag winst 
gemaakt en gedeeld worden.

• Wil je investeren in duurzame zonnestroom, 
dan moet je lid worden van de coöperatie 
Welsum Duurzaam.



Nog even de voordelen voor u op een rijtje:
- U investeert in het verbeteren/verduurzamen van het milieu voor de lange termijn

- U helpt de gemeente/provincie hun doelstellingen voor 2030 aangaande de milieu-

transitie te realiseren 

- Het geld van deze subsidie blijft in de gemeenschap en gaat niet naar grote

(buitenlandse) investeerders

- De projecten worden gerealiseerd door lokale ondernemers (o.a. goed voor de lokale

werkgelegenheid)

- De subsidie is gegarandeerd door de overheid voor de gehele looptijd van het

project

- Als lid van de coöperatie blijft u op de hoogte en/of kunt u actief deelnemen aan

nieuwe projecten m.b.t. het verbeteren van het milieu zoals bijvoorbeeld

Biodiversiteit

- Andere lokale gemeenschapsdoelen kunnen profiteren bij financiële meevallers



Ik heb nog wel een groot dak…

Mooi! We horen het graag!

welsumduurzaam@gmail.com

Als we na deze twee daken nog meer 
geïnteresseerden hebben zetten we 
graag de volgende stap!


