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Leeswijzer
ZonKracht Capelle is een burgerinitiatief dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan de
energietransitie ofwel de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Hieronder valt
het opwekken van zonne-energie in de stad, samen met bewoners van de stad. Met elkaar
en voor elkaar!
Zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk is het eerste project van ZonKracht Capelle en is ontstaan
in samenwerking met Stichting BLICK op Onderwijs. Daarnaast hebben de provincie ZuidHolland, de gemeente Capelle aan den IJssel en de Rabobank subsidie verleend om de
oprichting van de coöperatie en de voorbereiding van dit project mogelijk te maken. Het
doel is om samen met bewoners van Oostgaarde en omliggende buurten zonne-energie op
te wekken op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk: de basisschool aan het Rogaland. Het
idee is eenvoudig: met deze bewoners vormen we samen een coöperatie en zijn we eigenaar
van de installatie voor het opwekken van zonne-energie. Door lid te worden van de
coöperatie en het kopen van participaties word je mede eigenaar van de installatie.
Als je in een van de postcodegebieden: 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 of 2907 woont kun je
meedoen met dit eerste project. De coöperatie streeft naar het aanleggen van meerdere
zonnedaken zodat uiteindelijk iedereen in Capelle aan den IJssel kan deelnemen. Er zijn
natuurlijk heel veel redenen om mee te doen: samen wekken we lokale, groene stroom op
en verduurzamen zo Capelle aan den IJssel. Tegelijk gaat het ook om geld, dus is het
belangrijk om goed te begrijpen wat we doen. In deze brochure gaan we daarom vooral in
op de zakelijke, financiële informatie over het project: hoe het werkt, wat het oplevert, de
risico’s, etc. Hiernaast is er ook een informatiedocument volgens het format van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoe dat zit lees je in hoofdstuk 6.
We hebben ons best gedaan om het zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Als je nog vragen
hebt, aarzel dan niet en stuur een e-mail naar info@zonkrachtcapelle.nl of kijk op
www.zonkrachtcapelle.nl.

Bestuur en projectgroep van coöperatie ZonKracht Capelle
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1. Aanbod
Zelf investeren
Als je woont in de postcodegebieden 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 of 2907 kun je meedoen
aan het project Zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk. Je investeert in een deel van de zonneinstallatie door participaties te kopen. Deze participaties geven recht op een deel van het
resultaat (de winst) van de Coöperatie door de verkoop van zonnestroom en de ontvangst
van een subsidie van de Rijksoverheid.
Aantal zonnepanelen en participaties
Het project bestaat uit 224 zonnepanelen van 370 Wp waarmee jaarlijks naar verwachting
ca. 74.400 kWh duurzame stroom wordt geproduceerd. De coöperatie geeft voor dit project
335 participaties uit, zodat elke participatie ca. 222 kWh per jaar opbrengt.
Lid worden van de coöperatie
Om mee te kunnen doen met dit of een toekomstig project moet je lid worden van de
coöperatie. Lidmaatschap zonder deelname aan een project is alleen mogelijk op voordracht
van het bestuur. Dat doen we alleen voor leden die een wezenlijke bijdrage leveren aan de
coöperatie. De jaarlijkse contributie bedraagt € 5,- per jaar. Een hoger bedrag is altijd
welkom. De contributie wordt gebruikt voor de algemene ontwikkeling van de coöperatie en
niet besteed aan de exploitatie van de projecten. Een lid dat participeert in een project
noemen we een "deelnemend lid". Als je lid bent zonder mee te doen aan een project
noemen we dat gewoon "lid".
Prijs per participatie
De nettoprijs van een participatie bedraagt € 200,-. Wanneer je deelneemt betaal je in
eerste instantie € 242,- per participatie. Het verschil van € 42,- wordt gebruikt om de btw
over de installatie te financieren. De btw wordt door de coöperatie teruggevraagd bij de
belastingdienst. Nadat de belastingdienst dit heeft overgemaakt, stort de coöperatie die
€ 42,- aan je terug. Tussen inleg en teruggave zit een periode van 6 tot 12 maanden.
Looptijd
De looptijd van het project is 15 jaar.
Rendement en terugverdientijd
Elk jaar wordt een deel van de winst van de coöperatie uitgekeerd aan de deelnemende
leden. Dit wordt per participatie uitgekeerd. Hoe meer participaties je hebt gekocht hoe
hoger het bedrag dat je jaarlijks ontvangt. De inkomsten die de coöperatie uit een project
ontvangt zijn als volgt opgebouwd: De coöperatie verkoopt de zonnestroom aan
energieleverancier Greenchoice. Daarnaast ontvangt de coöperatie ook nog een kleine
financiële vergoeding voor de leden die hun energiecontract hebben bij deze
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energieleverancier. Tenslotte is er gedurende 15 jaar een subsidie van de Rijksoverheid die
afhankelijk is van de hoeveelheid opgewekte stroom.
In totaal levert een participatie ongeveer € 19,- per jaar op. Dit kan per jaar variëren,
afhankelijk van de opbrengst van het zonnedak in dat jaar. De leden besluiten met elkaar
over de hoogte van deze winstuitkering.
Naar verwachting is de investering in zo'n 10 jaar terugverdiend. Over 15 jaar heb je een
rendement van circa 4% per jaar uitgekeerd gekregen. Zoals eerder vermeld, betreft het hier
het eerste zonnedakproject van de coöperatie. Het streven is om als coöperatie meerdere
zonnedaken in Capelle aan den IJssel te gaan exploiteren. Het voordeel van het beheren van
verscheidene projecten is dat het risico wordt gespreid en de algemene kosten van de
coöperatie worden verdeeld over de zonnedaken. Per (nieuw) zonnedak wordt - na
goedkeuring door de bestaande leden - een nieuw project opgestart. Zolang er sprake is van
alleen ons eerste zonnedak is de jaarlijkse winstuitkering gebaseerd op dit zonnedak. Bij
meerdere zonnedaken gaan we de winstuitkering afhankelijk maken van de resultaten van
alle zonnedaken die we als coöperatie gezamenlijk bezitten. Voor elk nieuw project worden
nieuwe participaties aangeboden aan de (nieuwe) leden. De aankoopprijs van een
participatie willen we op € 200,- houden.
Binnen de coöperatie streven we naar een zo eerlijk mogelijke spreiding van alle kosten en
opbrengsten, kansen en risico’s over alle participaties. Dat betekent dat het in principe niet
uitmaakt aan welk project je deelneemt en op welk moment je start met deelname.
Iedereen heeft initieel hetzelfde bedrag voor een participatie betaald. Als je later instapt in
een lopend project dan wordt de waarde van de participatie naar rato verrekend. Zo worden
alle kosten en opbrengsten jaarlijks eerlijk verdeeld over alle participaties. Omdat we voor
onze projecten gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE,
postcoderoosregeling) is het wettelijk vereist dat we bijhouden welke participaties
verbonden zijn aan welk zonnedak. Qua rendement maakt dat voor leden niet uit. Eens per
jaar bepalen we het rendement en in de ledenvergadering wordt dan het besluit genomen
over de winstuitkering aan deelnemende leden. Ons uitgangspunt is dat we met z’n allen lid
zijn van één club, ieder lid heeft één stem in de zeggenschap en we streven financieel naar
een gelijke inleg en rendementsverdeling per participatie.

Let op: De werkelijke opbrengsten kunnen hoger of lager uitvallen. Dit is onder andere
afhankelijk van de verkoopprijs van de zonnestroom en de hoeveelheid zon in een jaar.
Daarnaast zijn er een aantal onzekerheden en risico’s. Dat leggen we uit in hoofdstuk 5:
Risico’s.
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Samenvatting: per participatie
Investering bij aanvang

€ 200,-

Jaarlijks aandeel in het resultaat

€ 19,-

Totale uitkering gedurende 15 jaar

€ 285,-

Netto voordeel

€ 85,-

De genoemde verwachte bedragen zijn afgerond.
Jaarlijkse contributie

€

5,-

Procedure
De inschrijving opent 15 mei 2021. De voorinschrijvers krijgen gedurende twee weken
voorrang op de overige inschrijvers. Als nieuw deelnemend lid teken je een
ledenovereenkomst met bijbehorend participatiereglement. Hierin staan de voorwaarden
om mee te doen aan het project. Het project gaat definitief door zodra er voldoende
deelnemers zijn en we de vereiste beschikking binnen hebben om gebruik te mogen maken
van de “postcoderoosregeling”. Als we die zekerheid hebben sturen we een factuur. Zodra
die betaald is sturen we de ledenovereenkomst, nu ook door het bestuur getekend retour.
Als alle inschrijvingen rond zijn en het geld van alle deelnemers binnen is, dan geven we
opdracht voor een nieuwe elektriciteitsaansluiting en tot plaatsing van de zonnepanelen.
Inschrijving voor Kindcentrum Ontdekrijk
Inschrijving gaat via de website www.zonkrachtcapelle.nl. Hier vul je het aantal participaties
voor deelname in en word je gevraagd om akkoord te gaan met de ledenovereenkomst en
het participatiereglement. Je kunt deze vinden op de website, evenals de statuten van de
coöperatie. De ledenovereenkomst stuur je getekend naar info@zonkrachtcapelle.nl.
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2. Spelregels
We maken gebruik van de zogenaamde nieuwe postcoderoosregeling (SCE-regeling) die
vanaf april 2021 geldt. Deze regeling is bedoeld om duurzame energieopwekking van en
door burgerinitiatieven te stimuleren.
De naam postcoderoos heeft te maken met het gebied waar de regeling van toepassing is.
Voor ons eerste project geldt de regeling voor bewoners van postcodegebieden 2902, 2903,
2904, 2905, 2906 en 2907. Dit zijn de bloemblaadjes en het hartje van een denkbeeldige
bloem (roos). Het zonnedak van Kindcentrum Ontdekrijk ligt in postcodegebied 2905. Dit is
een van de bloemblaadjes van de bloem met als hartje postcodegebied 2903. De rivier de
IJssel zorgt ervoor dat postcodegebieden 2922 en 2924 niet mee mogen doen.

Er gelden de volgende spelregels:











Je wordt lid van de coöperatie;
Er dienen bij dit project van 224 panelen van 370 Wp minimaal 17 leden te zijn;
Je woont binnen het aangegeven postcodegebied van het zonnedak;
Je investeert in minimaal 1 participatie en maximaal 25 (onder de voorwaarde dat
het aantal deelnemende leden minimaal 17 bedraagt);
Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen elektriciteitsaansluiting;
Bedrijven en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting mogen meedoen;
Per woning of bedrijfspand met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting mag één lid
meedoen;
Je doet in principe voor 15 jaar mee;
Bij verhuizen naar een plaats buiten het postcodegebied mogen de participaties
aangehouden worden;
Het Participatiereglement is van toepassing bij tussentijdse aankoop of verkoop van
Participaties.
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3. Project
Het dak
Het eerste zonnedak van ZonKracht Capelle wordt geplaatst op het dak van Kindcentrum
Ontdekrijk aan het Rogaland 31, 2905 AP Capelle aan den IJssel. Hiervoor is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting BLICK op Onderwijs.

Met Stichting BLICK op Onderwijs zijn de volgende afspraken gemaakt:




De coöperatie kan 15 jaar gebruik maken van het dak. Dit is vastgelegd in een
Overeenkomst Recht van Opstal;
De coöperatie is juridisch en economisch eigenaar van de zonne-installatie;
Jaarlijks betaalt de coöperatie een bedrag van € 200,- aan Stichting BLICK op
Onderwijs voor het recht van opstal.

De dakconstructie is beoordeeld door een erkende constructeur en geschikt bevonden voor
een zonne-installatie.
De installatie
De zonne-installatie bestaat uit 224 zonnepanelen en 2 omvormers. Hierbij wordt elk paneel
voorzien van een optimizer. Installatie vindt plaats door een erkend installateur te weten
SolarNRG en bij oplevering gekeurd volgens NEN1010/3140 door een externe inspecteur. De
installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet door een nieuwe 3x80 A aansluiting
voor zuivere teruglevering. Deze aansluiting wordt aangelegd door netbeheerder Stedin.
Installateur Visser Elektrotechniek uit Capelle aan den IJssel zorgt voor een installatiekast.
Een verzekering wordt afgesloten voor het functioneren van de installatie. Ook wordt een
verzekering afgesloten voor het geval onze installatie schade bij derden veroorzaakt en de
coöperatie aansprakelijk wordt gesteld.
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Waarom de keuze voor SolarNRG?
Door de coöperatie zijn meerdere offertes aangevraagd. Na een zorgvuldige selectie kwam
op basis van prijs en kwaliteit de aanbieding van SolarNRG als beste uit de bus. SolarNRG
bestaat sinds 2003 en heeft een ruime ervaring in dit soort projecten. Daarnaast heeft
SolarNRG de SEI-erkenning. Deze is in het leven geroepen door de brancheorganisatie
'Techniek Nederland' (voorheen Uneto VNI) ten behoeve van kwaliteitsborging in de
installatiesector. Ook is SolarNRG volledig VCA gecertificeerd ten behoeve van veiligheid en
in het bezit van het Zonnekeur certificaat. Dit betekent dat SolarNRG een deskundig en
professioneel bedrijf is op het gebied van zonne-energie.
Nadere informatie is vastgelegd in de offerte. Deze is op te vragen bij het bestuur van de
coöperatie.
De zonnestroom
De elektriciteit van de zonne-installatie wordt de eerste jaren verkocht aan
energieleverancier Greenchoice. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst, de zogenaamde
PPA: Power Purchase Agreement. Deze PPA heeft een afgesproken looptijd en is tussentijds
niet opzegbaar. Na deze periode kan de coöperatie een overeenkomst sluiten met een
andere energieleverancier. De PPA wordt vlak voor de start van het project afgesloten en is
dan op te vragen bij het bestuur van de coöperatie
Waarom de keuze voor energieleverancier Greenchoice?
Door de coöperatie is onderzoek gedaan naar energieleveranciers die duurzaamheid hoog in
het vaandel hebben staan en daarnaast ruime ervaring hebben in de samenwerking met
lokale energie coöperaties. Greenchoice staat hoog genoteerd in de top van groene
energieleveranciers. Bovendien hebben zij een aantrekkelijk energie aanbod voor
participanten van coöperatie ZonKracht Capelle. Verder is uiteraard ook gekeken naar de
financiële vergoeding die betaald wordt voor de geleverde stroom. Dit heeft geresulteerd in
de keuze voor energieleverancier Greenchoice.
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4. Financieel overzicht
De coöperatie heeft bij het eerste zonnedak project Kindcentrum Ontdekrijk met de
volgende kosten en opbrengsten te maken:
Investeringskosten (eenmalig voor dit project)
De voorbereiding van dit project en het oprichten van de coöperatie worden betaald uit
ontvangen subsidies van de gemeente Capelle, provincie Zuid-Holland en de Rabobank.
De investering voor het realiseren van het project is als volgt opgebouwd:

Zonne-installatie

€ 52.190,-

Elektriciteitsaansluiting

€ 1.670,-

Hoofdverdeelkast

€ 8.140,-

Onvoorzien

€ 3.000,-

Totale investering
Werkkapitaal voor eerste 1,5 jaar
Totaal benodigd kapitaal

€ 65.000,€ 2.000,€ 67.000,-

Financiering
Uitgifte 335 participaties à € 200,-

€ 67.000,-
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Exploitatiebegroting voor 15 jaar voor dit project
Kosten, jaarlijks, gemiddeld
Service & onderhoud

€ 380,-

Dakvergoeding

€ 230,-

Administratie

€ 340,-

Lidmaatschap ODE

€ 90,-

Netaansluiting Stedin

€ 60,-

Verzekeringen

€ 1.240,-

Bankkosten

€ 180,-

ICT en Communicatie

€ 310,-

Communicatie

€ 293,-

Overhead, onvoorzien

€ 450,-

Totale kosten

€ 3.280,-

Reservering voor vervanging omvormers

€ 490,-

Totaal kosten en reservering

€ 3.770,-

Opbrengsten, jaarlijks, gemiddeld
Verkoop zonnestroom

€ 2.441,-

Subsidie SCE

€ 8.040,-

Lidmaatschap opbrengsten

€ 185,-

Greenchoice korting

€ 185,-

Opbrengsten
Uitkering aan leden
Vennootschapsbelasting
Totaal opbrengsten
Opbouw reserve, jaarlijks, gemiddeld

€ 10.851,€ 6.365,€ 409,€ 4.077,€ 307,-
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5. Risico’s
Aan de investering in het project (door middel van de aanschaf van participaties) zijn risico’s
verbonden. Dat kan betekenen dat de opbrengsten en uitkering lager zijn dan verwacht. De
rechtsvorm van de coöperatie is U.A. – Uitgesloten Aansprakelijkheid. Het financiële risico
zal daardoor nooit hoger zijn dan het bedrag dat een lid heeft ingelegd in de coöperatie.
Leden van de coöperatie kunnen daarom nooit op hun privévermogen aangesproken
worden. Het streven van de coöperatie naar meerdere zonnedaken zorgt in z’n
algemeenheid voor een lager risico. Nu komen de algemene kosten van de coöperatie nog
ten laste van één project. Als er later meer projecten zijn worden de algemene kosten
verdeeld over de projecten.
Marktprijs voor elektriciteit, hoeveelheid zon
Het contract met de energieleverancier aan wie de opgewekte stroom wordt verkocht,
wordt voor een aantal jaren afgesloten waarna opnieuw moet worden onderhandeld over
een energievergoeding voor de daaropvolgende periode. De vergoeding voor de opgewekte
stroom kan gedurende de looptijd van het project dus fluctueren. Voor de eerste periode is
er een variabele vergoeding afgesproken die hoger is dan de gemiddelde marktprijs. De
financiële verwachting voor het 15-jarige project is gebaseerd op een gemiddeld
gelijkblijvende energieprijs. De te ontvangen subsidie is gekoppeld aan de marktprijs voor
energie. Als de energieprijs stijgt is de subsidie lager en als de energieprijs daalt is de
subsidie hoger. Dit geeft een dempend effect op het risico. Pas wanneer de vergoeding voor
de stroom lager is dan een bodemprijs van op dit moment 2,9 cent per kWh dan kan er aan
het einde van de looptijd van 15 jaar voor dit project een kastekort zijn. Ter vergelijking,
momenteel is de marktprijs per kWh om en nabij 5 cent.
De jaarproductie is geprognotiseerd op 900 'volle zonuren'. Indien de gemiddelde
jaarproductie daalt, zal de jaarlijkse uitkering aan de leden lager worden.
Minder Greenchoice klanten
Voor elk lid dat een contract heeft voor de levering van energie door Greenchoice ontvangt
de coöperatie een kleine vergoeding. In 2021 is dit € 20,-. De aanname is dat 20% van de
leden klant is/wordt van Greenchoice. Indien dit 0% is, is dit geen probleem voor de
liquiditeit maar is dit wel van invloed op de jaarlijkse uitkering naar de leden.
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Garanties, schade en verzekeringen
Met de installateur van de installatie zijn afspraken gemaakt over de garantietermijnen voor
onderdelen van de installatie. De garantie op de zonnepanelen is 12 jaar. Voor de
omvormers is de productgarantie 12 jaar. In de onderhoudsraming is een post opgenomen
voor vervanging van de omvormers. Er blijft een klein risico dat de leveranciers van
toegepaste producten hun garantieverplichtingen niet meer kunnen nakomen als gevolg van
een faillissement. De installatie is verzekerd tegen schade, diefstal en vandalisme. De
verzekering wordt vlak voor de start van het project afgesloten en de condities van de
verzekeraar zijn dan op te vragen bij het bestuur van de coöperatie. Daarnaast is een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten in het geval er schade aan derden ontstaat
als gevolg van het project. Schade gedurende het bouwproces is gedekt door de verzekering
van de installateur.
Alle zonnepanelen hebben te maken met een degradatiefactor waardoor de productie van
zonnestroom in de loop der jaren een klein beetje afneemt bij dezelfde hoeveelheid zonneuren. Een veel gehanteerde waarde is 0,55 % per jaar. Als de gemiddelde degradatiefactor
meer daalt zal ook de opbrengst dalen en zal de jaarlijkse uitkering aan de leden lager
uitvallen.
Dakeigenaar wijzigt plannen
De coöperatie heeft een afspraak met de gemeente en Stichting BLICK als eigenaar van
Kindcentrum Ontdekrijk, dat de coöperatie het dak van de school voor 15 jaar kan
gebruiken. Mocht Stichting BLICK de overeenkomst eerder wensen te beëindigen, dan
worden de coöperatie en haar leden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten tot het
moment van beëindiging. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst Recht van
Opstal en in te zien voor de leden.
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
De nieuwe postcoderoosregeling heet officieel Subsidieregeling Coöperatieve
Energieopwekking (SCE). De subsidie die we volgens deze regeling van de rijksoverheid
ontvangen is voor 15 jaar gegarandeerd. Mocht de rijksoverheid toch besluiten om de
regeling aan te passen dan vormt dit een risico.
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6. Melding Autoriteit Financiële Markten
Deelname in een coöperatief zonnedak wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
gezien als een beleggingsproduct. Bij investeringen onder 5 miljoen euro is de aanbieder
vrijgesteld van de prospectus-plicht. Dat betekent dat de AFM geen toezicht houdt op dit
product. Wel moet de aanbieding voor de Participaties vooraf worden gemeld bij de AFM.
Daarvoor is een samenvatting van de informatie uit deze brochure gestuurd. Ook zijn we
verplicht om je te informeren over het project met een standaard informatiedocument. Dat
is de informatie uit deze brochure en is bedoeld om je te helpen de kosten, risico’s en het
rendement van de belegging beter te begrijpen. Ook zijn we verplicht om de
‘vrijstellingsvermelding’ op te nemen bij alle reclame-uitingen: het denkende mannetje. Dat
betekent ook dat deze brochure dus geen formele ‘prospectus’ is zoals de AFM dat bedoelt.
Deze brochure is bedoeld om je te informeren over de financiële aspecten van het project.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij vragen: aarzel niet en mail ons op
info@zonkrachtcapelle.nl. Op de website van de AFM kun je meer informatie vinden over de
vrijstellingsregeling.

7. Fiscale aspecten
De Belastingdienst beschouwt de Participaties als een investering. Dit betekent dat je de
waarde van de Participaties moet opgeven onder box 3 bij de Aangifte Inkomstenbelasting.
Een vast bedrag van je vermogen (bezittingen min schulden) is overigens vrijgesteld van
belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen. Opmerking: het geld voor de aanschaf van de
participaties werd daarvoor waarschijnlijk ook al aangemerkt als box 3 vermogen, dus het
betreft feitelijk een verschuiving van vermogen naar een ander doel. Je kunt ook als
ondernemer deelnemen. Er zijn dan regels over wanneer je het vermogen bij je privé of
ondernemingsvermogen moet rekenen. Vraag dit na bij je belastingadviseur.
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8. Coöperatie ZonKracht Capelle
Coöperatie ZonKracht Capelle is een burgerinitiatief, opgericht in maart 2018 en heeft als
doel een bijdrage te leveren aan de energietransitie ofwel de overstap van fossiele naar
hernieuwbare energie. Hieronder valt het opwekken van zonne-energie in de stad, samen
met bewoners van de stad. Met elkaar en voor elkaar!
Als inwoner van Capelle kun je meedoen aan een zonnedak door lid te worden en
participaties te kopen.

Oprichting van de coöperatie ZonKracht
Capelle in maart 2018. Het initiële bestuur
bestond uit Johan Monster, Anne van
Veenen en Ger Keuzenkamp. Het bestuur
bestaat nu (2021) uit: Ger Keuzenkamp
(Voorzitter), Kees Bakker (Penningmeester)
en John Renirie (Secretaris). Voor de
verdere ontwikkeling van de coöperatie
werkt het bestuur nauw samen met Johan
Monster die in 2020 gekozen heeft voor
een rol als projectontwikkelaar/adviseur
voor de coöperatie.

ZonKracht Capelle staat voor het lokaal opwekken van energie met zonnepanelen of andere
vormen van opwekking. Zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een school of ander
gebouw met een oppervlakte voor liefst meer dan 100 zonnepanelen. Financiering wordt
verzorgd door lokale inwoners met subsidie van de overheid.
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9. Partners en partijen
Coöperatie ZonKracht Capelle werkt samen met:


Energie Collectief Capelle (ECC)



Gemeente Capelle aan den IJssel



Provincie Zuid-Holland



Rabobank



Stichting BLICK op onderwijs



Energie Samen

Daarnaast zijn er contacten met andere energiecoöperaties in de regio. Denk hierbij aan
Rotterdam en Krimpen aan den IJssel.
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