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Inleiding 
 
Rijn en IJssel Energiecoöperatie 
 
Bij Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) maken we van duurzame energie een 
streekproduct uit de Rijn-en-IJssel-regio maken. De regio bestrijkt de kop van de loop van de 
Rijn en de IJssel. We werken samen met lokale bedrijven en particulieren aan 
energiebesparing en ontwikkelen coöperatieve projecten voor duurzame energie van eigen 
bodem. Participatie en lokale, schone, betaalbare energie voor iedereen zijn daarbij het 
uitgangspunt. We houden ons onder andere bezig met het ontwikkelen van wind- en 
zonneparken en verzorgen de kennisbank Energieloket Midden Gelderland (ELMG).  
 
 
Sportpark Schuytgraaf 
 
REIJE heeft een overeenkomst met de eigenaar van sportpark Schuytgraaf, de Gemeente 
Arnhem. We plaatsen 295 panelen op het dak van voetbalvereniging Arnhemse Boys 
volgens de Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de postcoderoos-regeling. De panelen komen 
volledig in eigendom van de mensen die de panelen kopen. Alleen mensen die wonen in de 
postcodegebieden 6661, 6665, 6843, 6844, 6846 en 6862 kunnen meedoen. Deelnemers 
kunnen maximaal 6 panelen kopen. Het zonnedak wordt aangelegd als alle panelen 
verkocht zijn. Naar verwachting start de aanleg voor de zomer van 2019. Bij onvoldoende 
deelname gaat het project niet door. Je krijgt in dat geval je inleg volledig terugbetaald.  
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Postcoderoos-regeling 
 
Wat is een Postcoderoos-regeling? 
 
Deelnemers aan een postcoderoos-regeling  investeren gezamenlijk in een zonneproject in 
de buurt door het kopen van zonnepanelen. De panelen hoeven dus niet op het eigen huis 
of bedrijfspand te liggen, maar liggen op bijvoorbeeld het dak van een lokaal buurthuis, 
school of op een stuk grond. Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame 
opwekking van elektriciteit stimuleren. Als deelnemer wordt 15 jaar lang de energiebelasting 
kwijtgescholden over de hoeveelheid kWh die met je panelen is opgewekt. Dit voordeel 
wordt door je energieleverancier verrekend met de jaarafrekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De deelnemers worden lid van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en storten geld op een 
projectparticipatierekening. De coöperatie investeert deze gelden in de aanleg van het 
zonnedak. De coöperatie zal jaarlijks een ledenverklaring overleggen aan de 
energieleveranciers die aan de individuele leden elektriciteit leveren. Hierin staat hoeveel 
opgewekte elektriciteit het collectief aan het desbetreffende lid heeft toegerekend. De 
energieleverancier verrekent dan het belastingvoordeel met de energierekening. Als je 
energie afneemt via REIJE/Greenchoice hoef je geen extra kosten te betalen voor de 
verrekening. Heb je een andere leverancier dan betaal je € 20,00 per jaar voor de jaarlijkse 
administratieve afwikkeling. 
 

3 



 

Voor wie? 
 
Woningeigenaren, huurders, ondernemingen en VvE’s kunnen meedoen met het 
zonneproject en in aanmerking komen voor de belastingkorting. Om mee te doen dien je te 
wonen in postcodegebied 6661, 6665, 6843, 6844, 6846 of 6862. Je kunt panelen kopen tot 
maximaal de hoogte van het eigen verbruik. Aangezien opbrengst en verbruik variëren wordt 
aangeraden niet meer panelen te kopen dan voor ca. 85% van het eigen verbruik (inclusief 
panelen die eventueel al op het eigen dak liggen). Een paneel levert naar verwachting per 
jaar ca. 280 kWh. Ondernemingen: een onderneming mag voor maximaal 20% in het 
project deelnemen. Huurders: als huurder kan je meedoen mits exclusief energiekosten 
wordt gehuurd. Je moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit. De verdeling van 
de panelen vindt plaats op de binnenkomst van aanmelding. 
 
 
Rendement 
 
Als deelnemer koop je panelen voor € 300,- per stuk. Je krijgt gedurende 15 jaar (zolang je 
niet buiten de postcoderoos gaat wonen) zo’n € 33,- per paneel per jaar terug omdat je geen 
energiebelasting hoeft te betalen over de hoeveelheid kWh die de zonnepanelen 
produceren. Als je nog geen lid bent van REIJE dan gebruiken we € 100,- van je inleg voor 
het ledenkapitaal. Dit bedrag krijg je terug bij het beëindigen van je lidmaatschap. Het 
ledenkapitaal wordt gebruikt om de activiteiten van Rijn en IJssel Energie Coöperatie te 
financieren en wordt met name gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten. REIJE 
streeft ernaar voor haar leden op het ledenkapitaal een rendement van ca. 5% te realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenvoorbeeld 

Energiebelasting:  
 
Opbrengst paneel:  
 
Voordeel:  
 

€ 0,1193/kWh 
 
zo’n 280 kWh/jaar 
 
0,1193, * 280 = € 33,40 per paneel per jaar gedurende 15 
jaar aan energiebelasting. 
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NB: de waarde van je panelen wordt gezien als vermogen. Als dit boven de 
(vermogens)vrijstellingsgrens uitkomt betaal je daarover vermogensbelasting in box 3. Voor 
meer vragen kan je bellen naar de BelastingTelefoon, 0800 - 0543 (gratis). Bereikbaar op 
ma-do 08:00 - 20:00 en vri 08:00 -17:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere voordelen 
 
Milieu 
Door zonnestroom op te wekken hoeven er minder fossiele brandstoffen voor de 
opwekking van energie gebruikt te worden. Er komt dan minder CO2 in de lucht, wat 
beter is voor het milieu. De zonnepanelen komen op het dak van de Arnhemse Boys 
te liggen, waardoor de natuur gespaard wordt.  
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Panelen niet op het eigen dak 
Het voordeel van een gemeenschappelijk zonnedak is dat de zonnepanelen niet op 
je eigen dak komen te liggen. Op deze manier kan je zonnepanelen kopen als je dak 
niet geschikt is, je het niet op je eigen dak wil leggen, je geen eigen dak hebt of je 
huurt.  
 
Gemak 
Wij regelen de administratieve afhandeling met betrekking tot de opwekking. Ook 
zorgen we voor het leggen en onderhouden van de panelen. Geen gedoe dus! 
 
Steun de coöperatie 
Door deel te nemen aan zonnedak Schuytgraaf steun je de coöperatie. Dankzij deze 
steun kunnen wij meer lokale en duurzame energieprojecten starten. Zo zorgen we 
samen voor duurzaam en lokaal opgewekte energie. 
 
Meedoen  
 
Inschrijven 
 
Je kunt je via het inschrijfformulier aanmelden. Je doorloopt de volgende stappen: 
 

1. Invullen gegevens over woning, energieleverancier en verbruik 
2. Keuze aantal panelen 
3. Betaling  

 
Als je nog geen lid bent van REIJE dan wordt er bovenop de prijs voor het gekozen aantal 
panelen nog € 100,- berekend voor de inleg van het ledenkapitaal. Als je deze betaald 
hebt, is je inschrijving definitief. Je krijgt van ons bericht hierover. 
 
Opzeggen 
 
De panelen worden over de looptijd van het project afgeschreven. Wanneer je naar 
een gebied buiten de postcoderoos gaat verhuizen, kunnen nieuwe deelnemers de 
panelen overnemen. In dat geval krijg je de resterende waarde van de panelen 
terug. Bij opzegging om een andere reden krijg je geen geld retour. 
 
Contact 
 
Vragen? Vul het contactformulier in of bel 085 40 11 762. 
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https://portaal.voorstroom.nl/preregistration/7007ebc8-56ac-463e-a3bb-64995afb92d4
https://www.rijnenijsselenergie.nl/contact

