Algemene Ledenvergadering Wattnu
Informatiebijeenkomst Project Breeduit

Bijzondere ALV
ivm project
Breeduit

10 maart 2022
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Spelregels
Mee5ng via ZOOM
Uw microfoon is bij binnenkomst uitgeschakeld
Vragen kunnen tussendoor via chat gesteld worden
Elke spreker beantwoord aan het einde van het programmaonderdeel de
chatvragen
• Deze sessie wordt opgenomen. Als u niet in beeld wilt kunt u uw camera
uitzeEen
• Vanaf c. 20.30 vervolg met een informa5esessie voor geïnteresseerden in
project Breeduit
•
•
•
•
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Agenda
1. Inleiding
2. Toelichting collectief zonnestroomproject MFA Breeduit
3. SCE subsidie, Realisatiefonds en Business Case
4. Goedkeuring “Besluit mbt project Breeduit in Bussum”
5. Sluiting
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Wie is Wattnu

Inleiding

• Bewonerscollectief: voor, door en met bewoners,
ondernemers, organisaties en overheid
• Coöperatie zonder winstoogmerk en zonder commerciële
belangen
• Groep van enthousiaste en betrokken mensen in een
professionele maatschappelijke organisatie
• Passie om bij te dragen aan duurzame woonomgeving in
Gooise Meren
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Wat doet Wattnu

Inleiding
• Informatieavonden met buurtplatform en gemeente
• Communicatie: nieuwsbrief, social media, kranten
• Kompas op groen, installatie dorpsplein en gastlessen
• Energiecoaches, dé basis
• Campagnes kleine maatregelen en gedrag
• Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen
• Warmtefoto’s met infraroodcamera
• Energiedisplay bruikleenservice
• Collectieve zonnestroomprojecten
• 1000 dakenplan
• Solarcarports
• Energieleverancier
• Aquathermie Muiderberg
• Waterstof Naarden Vesting
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Visie op duurzame stroomopwekking
• Duurzame stroomopwekking nodig om klimaatdoelstellingen te
realiseren
• Collectieve verantwoordelijkheid
• Iedereen gelegenheid geven om bij te dragen
• Gebruik maken van enthousiasme in maatschappij
• Opwekking via collectieve zonnestroomprojecten
• Afname via OM | nieuwe energie
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Eerdere projecten

Gemeentehuis GM
SDE
133 panelen
96 inwoners

VitusZon
Postcoderoos
422 panelen
32 parMcipanten

Inleiding

Roei Naarden
Postcoderoos
220 panelen
23 participanten

Gemeentewerf Naarden
SCE
214 panelen
18 parMcipanten
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OM | nieuwe energie
• Wattnu per 1 jan ‘22 lid van OM
• Coöperatieve energieleverancier
• Groenste leverancier volgens consumentenbond,
Natuur & Milieu en WISE
• Wij leveren aan, en zijn wederverkoper via OM
• Gemeente Gooise Meren is eerste klant voor 20%

Ranking particuliere markt
Rapportcijfers energieleveranciers
Door consumentenbond, Natuur &
Milieu en WISE
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Agenda
1. Inleiding

2. Toelichting collectief zonnestroomproject MFA Breeduit
3. SCE subsidie, Realisatiefonds en Business Case
4. Goedkeuring “Besluit mbt project Breeduit in Bussum”
5. Sluiting
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Project MFA Breeduit in Bussum
366 zonnepanelen
Op dak van de MFA Breeduit in
Bussum (zorg en scholen)
Piekvermogen 151.890 Wp
Verwachte stroomopbrengst
129.107 kWh per jaar
(c. 50 huishoudens)
SCE subsidie toegekend juli ’21
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Samenwerkingspartijen

project Breeduit
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Voorwaarden voor deelname

project Breeduit

• Lid zijn van WaCnu
• WoonachDg in postcodes 1402, 1403, 1404, 1406
• KleinverbruikaansluiDng hebben
• ParDculier of ondernemer
• Deelnemersovereenkomst tekenen
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Agenda
1. Opening en inleiding
2. Toelichting collectief zonnestroomproject MFA Breeduit

3. SCE subsidie, Realisatiefonds en Business Case
4. Goedkeuring “Besluit mbt project Breeduit in Bussum”
5. Sluiting

13

SCE Regeling

project Breeduit

• Opvolger voormalige postcoderoosregeling
• Oud: Postcoderoosregeling ’Regeling Verlaagd Tarief’
• Principe: korting op energiebelasting via energierekening deelnemer
• Gestopt per 1 januari 2021
• Op lopende projecten blijft regeling van toepassing voor hun looptijd

• Nieuw: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
•
•
•
•

Principe: subsidie op geproduceerde energie aan coöperatie
Gestart per 1 april 2021
MFA Breeduit is 2de Wattnu project onder SCE
Goede pijplijn; verwachting 4 à 6 projecten in 2022
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SCE Subsidie

project Breeduit

Werking algemeen

MFA Breeduit

• Betaling aan de coöperatie

• Subsidiabele elektriciteitsproductie:

• Subsidietarief per opgewekte kWh
• Basistarief -/- correctiefactor = netto
subsidietarief
• Correctiefactor = markttarief verkoop
elektriciteit en garanties van oorsprong
(minimaal 2,9 eurocent).

• Looptijd 15 jaar
• Voordelen:
• Makkelijker administratie
• Deelname ‘meenemen‘ bij verhuizing
• Mogelijkheid externe financiering door
coöperatie

• 131.904 kWh per jaar
• 1.987.560 kWh gehele looptijd

• Looptijd:
• 31 oktober 2036 (met
uitloopmogelijkheid)

• Netto Subsidietarief
• 9,2 eurocent kWh

• Maximaal subsidiebedrag
• € 182.028,15

Realisatiefonds

project Breeduit

Werking algemeen

MFA Breeduit

• Samenwerking: Energie Samen, Rabo, Triodos,
ASN

• Totale investering € 130.000

• Fondsmanagement: Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting

• € 32.750 Eigen Vermogen

• Toegankelijk voor coöperaties met SCE
beschikking
• € 30.000 – 1.000.000
• Minimaal 25% eigen vermogen
• Looptijd 13,5 jaar

• Te ﬁnancieren door:
• 131 deelnemingen à €250
• Min 1, max 10 per deelnemer
• Min 31 deelnemers

• € 97.500 Realisa`efonds
• Rente 3,00%
• Annuïteit EUR 8.908,- p. jaar

• Goedkeuring ALV coöperatie
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Business Case Deelnemers

project Breeduit

• Inleg
• per deelneming € 250
• ~ 1.000 kWh stroomopwek

• Uitkeringsrecht
•
•
•
•

2,5 eurocent per subsidiabel geproduceerde kWh
per deelneming: 1/131 deel van jaarproductie
bij maximale subsidiabele productie: €25,17/jr
max cumulatieve opbrengst over 15 jaar: € 375,-

• Effectief rendement (IRR): 6%
• Terugverdientijd: ca 10 jaar
• Bijdrage aan duurzame energieopwekking!
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Business Case Wattnu

project Breeduit

(Bij volledige SCE productie, jaar 1, globale opgave in EUR)
• Inkomsten

• (SCE, verkoop stroom, garanties van oorsprong)

c. 15.800,-

• Kosten
• (onderhoud, admin, verzekering, bank, accountant)

c. 2.700,- -/-

• Bedrijfsresultaat voor afschrijving
• Annuïteit Realisatiefonds
• Uitkeringsrechten deelnemers

c. 13.100,-

• Risicoreserve Wattnu

c.

c. 9.000,- -/c. 3.300,- -/500 (gem.)
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Disclaimer
• Capaciteitsproblemen aansluiFng op elektriciteitsnet Liander
• Datum van installaFe en inwerkintreding nog onbekend
• Cf subsidiebeschikking: realisaFe dient vóór 21 januari 2023 plaats te vinden
• Startdatum subsidie mag uitgesteld worden, volledige periode van 15 jaar
• Inleg deelnemers wordt pas opgevraagd indien datum installaFe bekend is
• Indien géén realisaFe voor 21 januari 2023: overeenkomsten met de
deelnemers worden ontbonden. Gemaakte kosten voor rekening WaSnu.
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Risico’s en maatregelen
• SCE subsidie is voor 15 jaar gegarandeerd door overheid
• Rendementsverlies, schade en uitval:
→ BC rekent met conservatieve opbrengst en degradatiefactor
→ compensatie- en inhaalregeling SCE
→ schadeverzekering
→ 15 jaar garantie op omvormers, 12 jaar op panelen
• Tegenvallende kosten / opbrengsten:
→ investeringsreserve en jaarlijkse reserveopbouw
→ vast uitkeringsrecht 2,5 eurocent voor 15 jaar
• Gevolgschade:
→ aansprakelijkheidsverzekering
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Agenda
1. Opening en inleiding
2. Toelich`ng collec`ef zonnestroomproject MFA Breeduit
3. SCE subsidie, Realisa`efonds en Business Case

4. Goedkeuring “Besluit mbt project Breeduit in Bussum”
5. Slui`ng
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Besluit mbt project Breeduit in Bussum

Produc'e-installa'e waarop het Besluit betrekking hee8

Zonnestroominstallatie van 366 panelen met een maximaal opwekvermogen van 151.890 Wp op het
dak van de MFA Breeduit gelegen aan de Lange Heul 149 A t/m G , 1403NH Bussum

Postcoderoos van de productie-installatie

1402, 1403, 1404, 1406

Aantal beschikbare uitkeringsrechten van EUR 250,-

131

Inleg die de Coöperatie via de uitkeringsrechten wenst te ontvangen

EUR 32.750,-

Maximaal bedrag dat onder de Uitkeringsrechten kan worden uitgekeerd

EUR 49.464,-

Minimaal aantal Deelnemers
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Minimale Inleg per Deelnemer

EUR 250,-

Maximale Inleg per Deelnemer

EUR 2.500,-

Subsidieperiode waarop Uitkeringsrechten betrekking hebben

Tot 31 oktober 2036

Vaste vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur die de Coöperatie ingevolge de
Uitkeringsrechten zal uitkeren

EUR 0,025 (2,5 Eurocent)

SCE Subsidieperiode

1 november 2021 – 31 oktober 2036

SCE Subsidiabele jaarproductie

131.904 KWh

SCE maximale Subsidiabele productie over de gehele looptijd

1.978.560 KWh

SCE maximaal Subsidiebedrag over de gehele looptijd

EUR 182.028,-

Recht van Opstal

Ja

Verpanding (installatie/vorderingen)

Ja, tbv Realisatiefonds

Hypotheek (recht van opstal)

Nee

Externe Financiering

Ja, Realisatiefonds

-

Hoofdsom (maximaal)

EUR 100.000

-

Rente / looptijd

3.00% / 13.5 jaar

-

Aflosvorm / maandlasten

Annuïtair / EUR 8.908 p. jaar
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Goedkeuring
• Besluit mbt project Breeduit in Bussum

Sluiting ALV
Dank voor jullie bijdrage !
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Voor deelnemers: Hoe verder?
• Lees alle informatie op onze website goed door: Informatiebrochure, Reglement,
Deelnemersovereenkomst etc
• Vanaf vrijdag 11 maart 2022 om 8:00 start inschrijving via ledenportal van
Wattnu; wachtlijst heeft voorrang
• Inschrijving sluit wanneer minimaal aantal deelnemers (31) is bereikt en alle 131
deelnemingen zijn verkocht
• Toewijzing van inschrijvingen gebeurt op volgorde van binnenkomst, maar we
houden hierbij ook rekening met de verplichting van minimaal 31 deelnemers
• Door uw inschrijving komt de Deelnemersovereenkomst tot stand
• Per mail ontvangt u een bevestiging van het aantal aan u toegewezen aantal
deelnemingen en instructies voor de betaling van uw inleg
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