
Voor iedereen:
Of je nu een eigen huis of een huurhuis hebt,

of je oud of jong bent,
of je wel of niet geld hebt liggen om te investeren,

of je veel of weinig elektriciteit gebruikt …

IEDEREEN kan gebruik maken van zonne-energie!

Doe  mee met een collectief project van burgercoöperatie 
LochemEnergie. Je draagt bij aan de energietransitie bij jou 
in de buurt en krijgt bovendien een aardig rendement. 

Iedereen ervaart de hoge stroomprijzen. De installateurs van 
zonnepanelen hebben hun handen en orderportefeuilles vol. 
Maar niet iedereen heeft een geschikt dak voor zonnepanelen. 
Maak dan gebruik van een van de collectieve zon-projecten 
waar LochemEnergie momenteel mee bezig is. Door gebruik 
te maken van de zogenaamde ‘postcoderoos-regeling’ kan 
iedereen meeprofi teren.

Is het iets voor mij?
Als je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld 
vanwege schaduw of een rieten kap of omdat je een huurhuis 
hebt waar geen zonnepanelen op mogen), kun je toch bijdragen 
aan de lokale opwekking van duurzame energie door je in te 
schrijven voor een aantal panelen in een collectief zonnedak. 

Hoe werkt het?
LochemEnergie gebruikt de landelijke Subsidieregeling voor 
Coöperatieve Energieopwekking (SCE, Postcoderoos-regeling, 
zie afbeelding). Dankzij deze SCE en de huidige stroomprijzen 
is deelname aan een collectief zonnedak een goed  alternatief 
voor panelen op eigen dak.

Deelnemers die wonen in de postcoderoos leggen per paneel 
een bedrag in (ineens of maandelijks) en krijgen dan 15 jaar 
lang mét overheidsgarantie een vergoeding voor de met hun 
paneel opgewekte stroom. Dat garandeert een basisprijs en 
wordt aangevuld met winstdeling.

‘Zon op Dak’
In tegenstelling tot de grote grondgebonden zonneparken 
die we de laatste tijd in onze gemeente zagen verschijnen, 
wil LochemEnergie met deze actie vooral optimaal gebruik 
maken van geschikte daken waarop we zonnepanelen kunnen 
plaatsen. Zo gebruiken we de ruimte dubbel. Vaak is het ook 
effi  ciënter omdat er geen kosten gemaakt hoeven te worden 
voor bewaking, landschaps-inpassing en zware grootverbruik-
aansluitingen op het elektriciteitsnet. 

Om te laten zien dat inwoners van de gemeente Lochem dit 
streven naar Zon op Dak ondersteunen, is het van groot belang 
dat zo veel mogelijk mensen hun belangstelling hiervoor 
kenbaar maken door (vrijblijvend) op onze website in te 
tekenen op een collectief zonnedak.

Kosten en baten

Op onze website vind je alle informatie over kosten en 
verwachte opbrengsten. Door je gegevens in te vullen, zie je 
direct wat de kosten zijn en wat je elk jaar kunt verwachten aan 
opbrengst. Afhankelijk van hoeveel de zon schijnt uiteraard! 

Doe mee, schrijf je 
vrijblijvend in
● We willen graag zo veel mogelijk mensen de gelegenheid 

bieden zich vrijblijvend in te schrijven als deelnemer voor 
een kavel op een collectief zonnedak. Momenteel zijn we 
met verschillende daken bezig in de hele gemeente, en we 
verwachten er nog meer de komende tijd. Je beslist pas de-
fi nitief nadat je van ons een contractvoorstel hebt gekregen.

● Zodra we een groep mensen rond een bepaalde postco-
de bij elkaar hebben, organiseren we weer een informa-
tie-avond (live of via een beeldbelsessie) en maken we de 
deelnamecontracten op voor het door jou gewenste aantal 
panelen.

Meld je aan!
Lees meer en geef je op via de QR 
code of ga naar lochemenergie.
net/collectief. Vul daar het aan-
meldformulier in.

LochemEnergie   Markt  3, 7240 AA Lochem   ~   0573 764007   ~   info@lochemenergie.net   ~   www.lochemenergie.net  

Dé coöperatie van en voor inwoners van de gemeente Lochem, voor het samen 
oplossen van energievragen. Sluit je aan voor € 25,50 per jaar!

MEER ZONNEDAKEN IN DE HELE GEMEENTE LOCHEM

Het is zeker niet gemakkelijk!

Het wordt makkelijk gezegd: Leg eerst al die daken maar 
vol. Toch is dat niet altijd eenvoudig. We checken of er geen 
sprake is van asbest, of de draagconstructie het aan kan, 
of dakbedekking en isolatiemateriaal acceptabel zijn voor 
de verzekering, enzovoort. Zo vallen ook veel daken af. 
Gelukkig hebben we aardig wat ervaring opgebouwd en een 
goed team dat de projecten oppakt. Zo gaan we zorgvuldig 
te werk en hebben we jaren ongestoord plezier van de 
zonne-energie. 

Zonnedak op dorpshuis ’t Onderschoer in Barchem

Hoe werkt de postcoderoos van de SCE?
Voorbeeld: Als Joppe (7215) is gekozen als middelpunt, dan 
mogen mensen uit Joppe, Harfsen, Eefde, Gorssel, Epse en 
Kring van Dorth meedoen. De opwekinstallatie mag in elk 
van die plaatsen staan.

Ondernemers stellen dak ter beschikking

Dakeigenaar profi teert mee
Veel woonhuizen hebben al zonnepanelen voor eigen 
gebruik. Het aantal panelen is dan vaak (bijna) genoeg om 
het eigen elektriciteitsgebruik te compenseren. Met de huidige 
salderingsregeling bespaar je hiermee ook 1 op 1 de kosten 
die je anders zou moeten betalen voor de stroom. 

Bedrijven hebben vaak wel veel meer ruimte voor 
zonnepanelen, maar besparen veel minder dan huishoudens. 
Bedrijven betalen doorgaans minder voor elektriciteit dan 
gewone huishoudens. Dus ze besparen ook minder. Maar 
deze daken kunnen prima zonne-energie opwekken. Zo 
zorgen we met elkaar voor meer duurzame energie en is er 
minder fossiele energie nodig.

Vanzelfsprekend wil een dakeigenaar er ook iets aan 
overhouden. Daarover gaan we graag in gesprek. Een 
dakeigenaar profi teert doordat hij/zij een dakhuurvergoeding 
(al dan niet in de vorm van eigen panelen) kan krijgen. Maar 
vooral ook door het feit dat na afl oop van de eerste 15 jaar 
de deelnemers ‘klaar’ zijn met hun participatie, waarna (nog 
eens ca. 15 jaar) de totale opbrengst ten goede komt aan de 
dakeigenaar en de coöperatie. Win-win-win.


