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Zonnestroom: De salderingsregeling gaat veranderen
Hoe nu verder?
In 2020 zal de huidige salderingsregeling voor

Alle stroom die de coöperatie aan de huurders levert,

het zelf opwekken van zonnestroom wegvallen

wordt lokaal collectief opgewekt. Natuurlijk 100% groen

of flink aangepast worden. Alle huidige

en 100% CO2 vrij. Op deze manier weet een huurder

modellen waarbij voor individuele huurders

ook precies waar zijn stroom vandaan komt.

voordeel kan ontstaan, zijn gebaseerd op deze
salderingsregeling. Als de salderingsregeling

Flat fee

komt te vervallen, ontstaat er voor de huurders

De belangrijkste innovatie van het voorstel, is het

bij gebruik van zonnepanelen, een nadeel in

gebruik van een flat fee tarief voor afname van

plaats van een voordeel.

elektriciteit. De huurders betalen een vast bedrag per
maand, ongeacht de verbruikte stroom. Vergelijk dit met

Om deze ontwikkeling te pareren, is begin 2016 een

de prijsmodellen zoals deze in de telecomsector

werkgroep samengesteld bestaande uit

gebruikt worden. Vroeger werd er afgerekend op basis

vertegenwoordigers van drie corporaties:

van de hoeveelheid verbruikte “tikken”, tegenwoordig

BrabantWonen, Leystromen en Rijnhart Wonen.

betaalt men een vast bedrag ongeacht het gebruik.

Van Schöll Advies begeleid het traject. De

Interesse?
Stuur een email naar
info@vanscholladvies.nl

doelstelling was een robuust model te maken dat

Volgende stap

bestand was tegen het wegvallen van de

De verschillende scenario’s zijn onderzocht. Er is een

salderingsregeling en verdere onzekerheid rond het

voorkeursscenario dat beantwoord aan de doelstelling.

toekomstige beleid van de overheid. Het model

Het is nu zaak door te pakken. Concreet gaan we de

moest daarnaast bijdragen aan de

komende tijd de volgende activiteiten uitvoeren:

duurzaamheidsopgave van de sector en de

 opstellen van een businesscase;

doelstelling om de woonlasten van de huurders te

 ontwerpen van een organisatie- en

verlagen.

Robuust model
of neem contact op met
Guus van Schöll
(0654 71 22 08), of
Jaap Willem Eijkenduijn
(0653 15 91 75).

besturingsmodel;
 opstellen invoeringsplan;
 de fiscale en juridische zaken nader uitzoeken.

De werkgroep is in een aantal sessies tot een
robuust en dynamisch model met een aantal

Succesfactoren

specifieke kenmerken gekomen, dat bestand is

De factoren die de energie coöperatie tot een succes

tegen veranderingen in regelgeving. Een model

zullen maken zijn:

waarbij niemand verplicht wordt, waarbij geen
aanpassingen in de woning of aan de installatie in
de woning nodig zijn en waarbij de woonlasten met
zo’n € 225 per jaar verlaagd kunnen worden. Meer

 Schaalgrote door een landelijke benadering
gecombineerd met een lokale invulling;
 De energie coöperatie als een professionele entiteit
in de markt zetten;

dan alle huidige modellen die gebaseerd zijn op

 Voorlichting en marketing naar de bewoners;

saldering.

 Uitdragen van het concept en het vergroten van het
volume.

Gekozen is voor een landelijke energie coöperatie
met lokale waarborgen. Landelijk vanwege de

U kunt nog meedoen

lagere overhead en lokale waarborgen omdat het

Door u aan te sluiten bij het collectief van

lokale commitment en betrokkenheid bij een energie

woningbouwcorporaties, kunt u meedenken, meedoen

coöperatie juist zo belangrijk zijn voor het succes.

en bijdragen aan het vergroten van het volume. Het

Denk hierbij aan huurdersparticipatie en -toezicht.

collectief wordt door uw deelname sterker en het succes

Voor de woningbouwcorporatie is een rol

van de energie coöperatie wordt groter. Het collectief

weggelegd in de vorm van toezichthouder,

vraagt van u een afvaardiging in de werkgroep om mee

kwaliteitsbewaker en eventueel als investeerder. Dit

te denken en mee te doen en een financiële bijdrage in

laatste is niet noodzakelijk.

het project. U kunt morgen aansluiten.

