


Zon Op Nijkerk 

Minister Kamp: ‘Ik bekijk salderen 
in een bredere context 



Zon op Nijkerk 
Duurzaam Nijkerk is een platform om als 
burgers samen te werken en zo grootschalige 
realisatie van zonne-energie mogelijk te maken. 

 Duurzaam Nijkerk wil zonne-energie voor 
iedereen toegankelijk maken, juist ook voor 
burgers die op eigen dak geen zonne-energie 
kunnen, willen of mogen opwekken. 

Wij streven naar 40.000 panelen in  2025! 

Duurzaam Nijkerk werkt hiervoor samen met 
Zon op Nederland 

 

 

 

 

 

 



Waarom Zon op Nijkerk? 

 

We gebruiken allemaal elke dag een heleboel energie. 
Warmte en ook elektriciteit. Dat maakt ons leven wel zo 
prettig. 
Maar voor het produceren van warmte en elektriciteit 
verbranden we veel, heel veel fossiele brandstoffen. 
Ondertussen is iedereen het er wel over eens dat dit in 
belangrijke mate bijdraagt aan het broeikaseffect. 
Minder verbranding is minder CO2 en dus minder 
klimaatverandering. 
Waarom dus Zon op School? Zo leveren we samen een 
belangrijke bijdrage aan een beter wereld! 
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kilogram CO2 50% 
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1.3 miljoen GWh 
 (=  1,3 miljoen * miljoen kWh) 

12 miljard kWh duurzaam 

Meer dan 2 miljard bomen moeten een jaar groeien om dat te compenseren 

Een PJ is een miljard * een miljoen Joule 

Totale uitstoot NL 196 Megaton 



Waarom Zon op Nijkerk? 

Duurzaam burgerinitiatief 
Zonne-energie mogelijk 
Hoger rendement dan bij de bank! 
Samen inkopen, lage prijzen, kwaliteit! 
Zekerheid voor de komende 15 jaar 
Na 6-8 jaar terugverdiend 
Geen gedoe, ZON regelt het allemaal 
Eenvoudig meedoen en zeggenschap 
(coöperatie) 
 



Zon op…. hoe zit het? 

Duurzaam 
Nijkerk 

Zon op 
Nijkerk 
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Zon op 
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De postcoderoos 
De postcoderoos: officieel de regeling 
Verlaagd Tarief bij collectieve opwek 

verlaging van het tarief van de eerste schrijf 
voor elektriciteit tot nihil (eigen verbruik, 
maximaal 10 duizend kWh per jaar) 

Beschikking belastingdienst per 
productielocatie 

 3 geldstromen 

 

 

 

 

 



Follow the money…. 

Opwekken 
elektriciteit 

Zon op Nijkerk 

Energieverbruik 
thuis 

Leden Belastingdienst 

Check www.zonopnijkerk.nl en volg ons op Facebook 
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http://www.zonopnijkerk.nl/


Kosten en rendement 
Rekenvoorbeeld Zon op School 

Administratieve kosten          1.100  Totale korting EB           4.950 [25]  

Locatiespecifiek          2.500 BTW EB           1.040 [5]  

Zon op Nederland          2.500  Energieproductie           2.700 [13]  

Liander en AC          4.500  Bonus Greenchoice              875 [4]  
Totaal           9.565  

Installatiekosten        55.000  

per paneel                  275  Kosten              875 [4]  

Totaal        65.600 
Saldo           8.690  

Totaal BTW        13.775  per paneel                     43  

Terugverdientijd 7,5  

Netto deelnemers        65.600  Rendement (IR) 9,6% 

per paneel                  328 NHW € 65.600 
Annuïteit 8434,57 
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Hoe werkt het? 



Hoe verder? 
1e informatie-
bijeenkomst 

Inschrijvingen Ambassadeurs 

2e informatie-
bijeenkomst 

Offertes en 
afspraken 

Lid-ovk 
Financieringsovk 

Installatie Betalen Productie 

Check www.zonopnijkerk.nl en volg ons op Facebook 

http://www.zonopnijkerk.nl/


Inschrijven? 
https://www.zonopnederland.nl/
gebruiker-mijn-inschrijvingen/ 



Nog vragen? 
https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-
mijn-inschrijvingen/ 


