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Succesvolle 1e stap naar een duurzamer Noordlaren met 

ons zonnedak! 

 

Beste leden van de Dorpscoöperatie Noordlaren, 

 

Vanaf 30 juli 2020, alweer bijna een jaar, dragen we bij aan een duurzamer Noordlaren door samen 

met 28 huishoudens en bedrijven te participeren in het collectief zonnedak op de boerderij aan de 

Zuidlaarderweg 73. De 180 zonnepanelen produceren volop groene stroom, mooi moment voor een 

jaaroverzicht. Daarnaast smaakt dit initiatief naar meer! Het is een succesvolle start voor meer lokale 

energieprojecten in Noordlaren. De Dorpscoöperatie heeft plannen voor laadpalen, inclusief een 

elektrische deelauto. Ook een vervolg met meerdere collectieve zonnedaken zou fantastisch zijn! 

Deze plannen willen we wederom samen met jullie en andere enthousiaste dorpsgenoten uitwerken 

en realiseren. Hierover verderop in deze nieuwsbrief meer. Eerst een overzicht van de huidige status 

van ons zonnedak. 

Ons zonnedak heeft tot nu toe al meer dan 40MegaWh groene stroom geleverd, zie onderstaand 

overzicht. Dit is het gemiddeld jaarverbruik van meer dan 12 huishoudens. Hiermee hebben we 

28.000 Kg CO2 reductie gerealiseerd. Kortom, een zeer succesvol 1e jaar!! Jullie kunnen online de 

werking van het zonnedak volgen via www.sunnyplaces.com. De inlogcode is eerder per mail 

verstrekt. 

 

 

 

http://www.sunnyplaces.com/


 

 

 

Teruggaaf energiebelasting. 

Iedere deelnemer heeft van ons de ‘ledenstroomverklaring' ontvangen. Hierin staat de hoeveelheid 

stroom die door jouw aandeel (aantal panelen) is opgewekt en hoeveel energiebelasting door jouw 

energiebedrijf terug betaald wordt. Deze verklaring is door ons administratiebedrijf Ecoop naar 

ieders energiebedrijf gestuurd. Heb je vragen over de uitbetaling dan kun je navraag doen bij jouw 

energie leverancier. Wij houden ook een oogje in het zeil. Soms vragen ze nog een overeenkomst 

met de Dorpscooperatie, soms wordt het gekoppeld aan de jaarcyclus en sommige hebben al 

uitbetaald. 

De stroom inkomsten. 

De Dorpscooperatie moet haar kosten, zoals administratie en verzekering, dekken met de opbrengst 

van de elektriciteitsproductie. De prijzen zijn flexibel. We krijgen een voorschot en in het voorjaar 

krijgen we een definitieve prijs berekend. Dit is allemaal op basis van regels en standaarden. 

Afgelopen jaar was wel een beetje zuur. Want het voorschot was meer dan 2 maal zo hoog als de 

definitieve prijs (0,044 naar 0,018 ct). Opbrengst eerste half jaar 320 euro.  Niet genoeg om de 

kosten te dekken. 

Binnenkort zal de jaarrekening verschijnen op basis waarvan ook de vennootschapsbelasting wordt 

bepaald. Dan wordt ook inzichtelijk hoe het 1e jaar is verlopen en kunnen we verantwoording aan de 

leden, jullie, afleggen. 

Wederverkopersvergoeding. 

Van de 28 deelnemers aan het zonnedak hebben 16 huishoudens Energie VanOns, via de 

Dorpscooperatie, als energieleverancier. Dat is mooi want dat levert ons de 

wederverkopersvergoeding op. Zeventig euro per jaar per klant. Wij zien dit als een soort contributie. 

Er zijn nog deelnemers die ook willen overstappen naar Energie VanOns dus dat is een belangrijke 

inkomstenbron. Hebt u daarbij wat ondersteuning nodig stuur dan een email via DCNoordlaren.nl. 

Daarnaast zijn er nog vier huishoudens die via de Dorpscooperatie Energie VanOns als 

energieleverancier hebben. We willen met gerichte promotie en via mond op mond reclame dit 

aantal flink verhogen omdat deze inkomsten gebruikt kunnen worden voor vervolg projecten. En wat 

is er mooier dan lokaal opgewekt duurzame energie te gebruiken en daarmee ook de 

dorpsvoorzieningen te ondersteunen. 

Organisatie van de Dorpscooperatie 

We zijn als kleine initiatiefgroep begonnen naar aanleiding van de acties om de Rieshoek van en voor 

het dorp te behouden. Nu willen we verder en zetten we, als zakelijke vereniging, in op meerdere 

projecten die rendement opleveren voor het dorp. Natuurlijk gaat het om de energietransitie lokaal 

te organiseren en het geld ook lokaal te houden. Het is toch vreemd dat we ons geld naar Zweden of 

Duitsland sturen en dan ook hopen dat die bedrijven hun winsten gebruiken om onze (klimaat) 

toekomst zeker te stellen. Maar we willen met de projecten van de Dorpscooperatie ook sociaal- en 

maatschappelijk rendement halen en ook financiën genereren om dorpse voorziening te 

ondersteunen. Voor een goede organisatie hebben we onder begeleiding van professionals van 

'Buurkracht' een ambitiedocument opgesteld. Dit is voor ons de handleiding om een duurzame 

wervende club te worden en te blijven. Met een aantal partners zoals Gemeente en Dorpsbelangen 



 

 

hebben we dit besproken. In het najaar willen we hierover ook met de leden en het hele dorp van 

gedachten wisselen. 

Als er nu al mensen zijn die ideeën hebben of die gewoon actief een project mee willen organiseren 

dan horen we het graag. Stuur een email via DCNoordlaren.nl. 

Nieuwe duurzame energieprojecten voor Noordlaren 

De Dorpscoöperatie heeft meer plannen voor duurzame energieprojecten in Noordlaren. Gezien de 

succesvolle samenwerking bij de realisatie van het zonnedak hebben we hier ook het volste 

vertrouwen in! We hebben bijvoorbeeld plannen voor laadpalen, inclusief een elektrische deelauto. 

Ook een tweede collectief zonnedak is een optie. Om deze projecten uit te werken zijn we op zoek 

naar enthousiaste dorpsgenoten die de initiatiefrol/trekkersrol op zich willen nemen voor het 

gezamenlijk realiseren van één of meerdere projecten. Uiteraard in nauwe samenwerking met het 

bestuur van de Dorpscoöperatie. Actieve bewonersgroepen zijn de sleutel tot succes voor een 

duurzamer Noordlaren! 

 

Meer informatie, andere duurzame ideeën of aanmelden? Neem dan contact op via dcnoordlaren.nl. 

Het bestuur wenst jullie een hele fijne, zonnige en gezonde zomer toe. 

Jouke de Jong, Jaap de Winter, Adri van der Sluis, Janneke Kruiswijk en Jeroen Lankveld. 

 

http://dcnoordlaren.nl/

