
 

Vragen en antwoorden 
1. Wat gebeurt er als je gaat verhuizen?  

Drie mogelijkheden:  
1: De nieuwe eigenaar neemt de participaties over.  
2: Vind een koper die woonachtig is binnen de postcoderoos waar dit project onder valt. 
3: Treed in overleg met de energieoöperatie en vind samen een oplossing. N.B. De participaties kunnen niet 
meegenomen worden buiten de postcoderoos, dan geldt de regeling niet meer. 

2. Wat gebeurt er na 15 jaar?  
De installatie is afgeschreven en de belastingteruggave is gestopt. De installatie levert nog wel energie. Met 
de gemeente is een huurovereenkomst van 20 jaar afgesproken. Na 15 jaar gaat de coöperatie in gesprek 
met de leden en de gemeente over de te nemen stappen.  

3. Moet je overstappen naar Greenchoice?  
Niet alle energieleveranciers ondersteunen de jaarlijkse teruggave van energiebelasting. De lijst van 
deelnemende energieleveranciers is te vinden op de website www.hieropgewekt.nl. Greenchoice staat 
hierbij. Je hoeft niet over te stappen, maar Greenchoice maakt het aantrekkelijk met een jaarlijkse 
overstapvergoeding. Als je overstapt naar Greenchoice, dan wordt de teruggave van de energiebelasting 
verzorgd door Greenchoice. Blijf je bij jouw huidige leverancier, dan krijg je een overzicht van jouw rechten 
en moet je dit zelf bij de energieleverancier indienen. 

4. Kan een VVE ook lid worden?  
Behalve de individuele leden van een VVE, kan een VVE ook lid worden. Vragen? Neem dan kan contact op 
met Stichting Energietransitie Bergen op Zoom: info@ste-boz.nl. 

5. Wanneer vindt de uitkering van energiebelasting plaats?  
Je betaalt eerst jouw energierekening inclusief energiebelasting en krijgt eenmaal per jaar aan het eind van 
het contractjaar de energiebelasting teruggestort. 

6. Wanneer ik mij aanmeld bij Greenchoice, wordt dan de eventuele overstapboete door Greenchoice 
betaald?  
Greenchoice betaalt geen overstapboetes, maar eist ook geen vertrekboetes. Op de website van 
Greenchoice is te vinden welke mogelijkheden er zijn om over te stappen in verschillende situaties: 
https://www.greenchoice.nl/.  

7. Wat zijn de tarieven van Greenchoice?  
Op https://www.greenchoice.nl/ zijn de tarieven te vinden. Mogelijk dat deze pagina nog niet beschikbaar is. 

8. Wat is een participatie?  
U neemt deel aan het dak door middel van een of meer participaties. U koopt geen specifieke panelen. 

9. Wat is de toekomst van de postcoderoosregeling?  
De huidige regeling geldt voor 15 jaar. Intussen kan de regeling voor nieuwe projecten aangepast worden. 
De minister spreekt van een terugleververgoeding met terugverdientijd van 7 jaar. 

10. Mogen burgers of bedrijven ook dakvlakken aanbieden?  
Ja, dat kan zeker. Graag aanmelden bij de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom: info@ste-boz.nl.  
Een vertegenwoordiger van de stichting maakt een afspraak voor een gesprek. 

11. Kan ik lid worden als ik al zelfvoorzienend ben?  
Ook mensen die geen participaties willen aanschaffen, maar de doelen van de coöperatie een warm hart 
toedragen, kunnen donateur worden. Zij kunnen dan meepraten over de koers van de coöperatie. 

12. Moet er nieuwe coöperatie opgericht worden voor een nieuw project?  
Voor een nieuw zonproject, zelfs in een andere postcoderoos, hoeft geen nieuwe coöperatie opgericht te 
worden. De administratie is zodanig opgezet dat verschillende projecten apart bijgehouden kunnen worden. 
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13. Welke projecten volgen? 
Het eerstvolgende project is Zonnecentrale de Wittenhorst in Halsteren. Er is nog geen tijdsplanning 
vastgesteld. Ook Eventum en een aantal sporthallen zijn genoemd als mogelijkheden. 

14. Waar worden de panelen geproduceerd?  
Wij werken alleen samenmet betrouwbare leveranciers en vertrouwen op hun ervaring en expertise. 

15. Moet de coöperatie een opstalverzekering afsluiten?  
Deze vraag hebben we gesteld aan de gemeente. Onderzocht wordt of we kunnen meedoen op de 
verzekering van de gemeente voor het specifieke dak. 

16. Welke regeling is er ten aanzien van plaatsing van panelen op panden in de binnenstad?  
Aangezien de binnenstad beschermd stadsgezicht is, mogen daar niet zichtbaar panelen geplaatst worden. 
Overleg met de gemeente is zeker aan te raden. 

17. Heeft de gemeente al een beleid opgesteld ten aanzien van zonneweides?  
De voorkeur van de gemeente is dat er zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst worden op daken van 
woningen en bedrijven. De gemeente beraadt zich nog over het plaatsen van zonnepanelen in het 
buitengebied. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

18. Wanneer komen andere postcodes in aanmerking?  
De coöperatie heeft 4 postcoderozen gedefinieerd, zodat alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom in 
de gelegenheid gesteld worden mee te doen aan een collectief zonnedak. Behalve de gemeente hebben ook 
enkele bedrijven interesse getoond een dak ter beschikking te stellen voor een collectief project. Via de 
website en social media houden wij je op de hoogte over de volgende projecten. 

19. Gaat de energiebelasting in de toekomst wijzigen?  
Om het gebruik van gas te ontmoedigen, zal in de toekomst de energiebelasting op gas iets stijgen, terwijl 
die op elektriciteit iets zal dalen. Door deze aanpassingen is het rendement op de investering ook aan 
wijzigingen onderhevig. De minister denkt erover om de teruggave van energiebelasting in de komende 
jaren te vervangen door een terugleververgoeding, met een terugverdientijd van 7 jaar.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


