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We zitten op het goede spoor 



Agenda 

• De aanloop  

• Waarom doen?  

• Win-Win 

• Zo werkt Coöperatie SpoorZon  

• Wat hebben we bereikt?  

• Wat betekent deelname?  

• Planning & vervolg  



De Aanloop  

• Bijdragen aan verduurzamen 
gebouw,schoolbeleid, educatie & 
bewustwording  

• Veel (inter)nationale voorbeelden 
• Buurtinitiatief Energieke Buurt  
• Krachten bundelen (school, ouders, kinderen, 

buurtbewoners, bedrijven) 
• Win-Win voor betrokkenen 
• Modelproject voor scholen, gemeente en 

WereldkidZ 
• Lange doorlooptijd voorbereidingsfase 

 
 
 



Waarom doen?  

• Willen investeren in een  

     duurzame huishouding 

• Verbondenheid buurt 

• Verduurzamen schoolgebouw en educatie 
(bewustwording) 

• Investeren in duurzaam lokaal initiatief 

• Rendement 

“Zonnepanelen op ons dak 
is door de ligging niet 
rendabel, dus dit is voor mij 
een mooi alternatief” 

“Een mooie manier voor 
mijn kinderen om te sparen, 
ieder een eigen paneel en 
de opbrengst is voor hun”  



Win-Win 

• Het Spoor:  
– Groene energie past in duurzaamheid ambities spoor (gebouw, 

educatie, schoolbeleid) 
– Energieverbruik terugdringen door meer inzicht    
– Publiciteit/imago school 
– Start met educatie over duurzaamheid onderwijs en duurzame 

projecten per bouw (bewustwording, keuzes) 
– Intensivering samenwerking tussen 

school/leerkrachten/kinderen/ouders/bedrijven/buurt 

• Gemeente: 
– Imago als vooruitstrevende groene gemeente 
– Bijdrage aan duurzame doelen van gemeente Zeist (programma 

Zeist Duurzaam) 
– Model opstalovereenkomst, exploitatiemodel en samenwerking: 

herhaalbare componenten 

 



Zo werkt de Cooperatie 
Ouders en buurtbewoners  leggen 
geld in voor de aanschaf van 
zonnepanelen en worden lid van de 
Cooperatie SpoorZon. Jaarlijks 
ontvangen de leden een variabele 
opbrengst vermindert met afdracht 
vaste kosten.  

Het Spoor gebruikt de opgewekte energie en 
kan stroom terugleveren aan het netwerk. De 
school betaalt een marktconforme vergoeding 
voor de opgewekte energie aan de 
Cooperatie. De school kan besparen op de 
energierekening door inzicht verbruik en 
heeft opbrengsten uit 10% van de 
zonnepanelen.  

Cooperatie SpoorZon  is eigenaar van het 
zonne-energie systeem en onderhoud het 
systeem. Keert jaarlijks de opbrengsten uit 
aan de leden en het Spoor. Levert 
informatiepaneel en InfoApp. Draagt bij aan 
verduurzamen Spoor gebouw en educatie 
over duurzaamheid. 

Bedrijf Net2Grid (sponsor 
in natura) levert 
informatiepaneel voor 
school en APP voor ouders, 
leerkrachten en kinderen 
met info over opbrengst 
zonnepanelen en verbruik.  



Doel & uitgangspunten 

• Opwekking zonne-energie en bijdragen aan verduurzamen Spoor 
en duurzaamheid in educatie  

• Lidmaatschap Coöperatie en overdraagbaarheid  
• Bestuur gevormd door leden (vrijwilligers, geen 

kostenvergoeding) 
• Besluiten worden genomen door Algemene Ledenvergadering 

(ALV). Minimaal 1 x p/j ALV. 
• Geen winstoogmerk 
• Exploitatie gebaseerd op opbrengsten en kosten 
• Lokale regie en binding 
• Zoekt aansluiting bij andere buurtinitiatieven / scholen om van 

elkaar te leren 
• SpoorZon koopt onderhoud en beheer in tegen zo laag mogelijke 

kosten (garanties) 
• Werkt bij voorkeur met lokale/regionale leveranciers 



Panelen op Het Spoor 

•  92 panelen pal “Oost West” opstelling op lage dak 
•  In zones geschakeld systeem voor schaduwwerking en    
   eenvoudige verplaatsing (“los” op dak) 
•  Verhoogde opbrengst door gebruik Micro omvormers of  
   poweroptimizers. Piekvermogen min. 250 Wp per paneel 
•  Totale Wp: 23.000, verwachtte stroomproductie 18,400 kWh  

 
 



        Informatiepaneel en App: Inzicht in 
opbrengst & verbruik 



Wat hebben we bereikt? 

• Coöperatie bestuur aangesteld 
• Werving potentiele deelnemers  
• Subsidie Rabo stimuleringsfonds 
• Publiciteit 
• Voorbereidingsfase gereed: 

– Vergunning verleend 
– Opstalovereenkomst gereed 
– Mondelinge overeenkomst Wereldkidz 
– Leveranciersselectie doorlopen  

(short list) 
– Exploitatiemodel gereed 
– Ledenovereenkomsten, 

statuten etc,in concept gereed 
 
 



Wat betekent deelname?  

• Deelnemer  legt geld in voor 1-4 zonnepanelen 

• Deelnemer wordt lid van Coöperatie Spoorzon 

• Coöperatie beheert de panelen 

• Levensduur paneel tenminste 25 jaar 

• Terugverdientijd maximaal XX jaar (conservatieve 
schatting) 

• Opbrengst is afhankelijk van opgewekte energie 
(variabel) en wordt jaarlijks verdeeld naar rato na 
verrekening vaste kosten 

• Jaarlijkse vaste kosten (o.a. onderhoud, 
verzekering) worden als totaal gereserveerd in de 
stichting en niet per deelnemer opgehaald 
(bespaard kosten, is transparant en eenvoudiger) 



Opbrengst en kosten 

• Jaarlijkse opbrengst: 
 XXkWh X vergoeding Spoor €  0.XX ct per kWh (rekentarief) 
 

• Eenmalige bijdrage: 
XXXX  
 

• Eenmalige kosten SpoorZon:  
– Levering en installatie totaal € XXX (excl BTW) 
– Oprichtingskosten Coöperatie (notaris, KvK) 
– Eenmalige reservering verplaatsen panelen i.v.m. groot onderhoud dak 

Spoor 
 

• Jaarlijkse kosten SpoorZon 
–  All-risk en aansprakelijkheidsverzekering 
– ALV 
– Bancaire kosten 
– Onderhoud  
– Onvoorzien 

 



Rekensom: 2 panelen…… 

• Ik doe mee voor 2 panelen en leg € XX in (prijs  
onder voorbehoud van te selecteren leverancier) 

• Stroomprijs / vergoeding  

– Vergoeding = € 0,XX/ kWh (rekentarief, 2013= € 0,XX/kWh) 

– Veronderstelling:  prijsstijging X% per jaar  

• Inschatting jaarlijks rendement:  

– 1e    jaar €    XX,00  (  XX%) 

– 10e jaar €  XX,00  (  XX%) 

– 15e jaar €  XX,00  (  XX%) 

– 25e jaar €  XX,00    (XX%) 

• Gebaseerd op bovenstaande is terugverdientijd 

      max. XX jaar 

 



Korte termijn planning 

sept 
• Bevestigen deelname voor 16 september   

• Oprichting Cooperatie (notaris, KvK) 

okt 

• College besluit gemeente opstalovereenkomst  

• Ondertekening opstalovereenkomst Wereldkidz 

•   Algemene Ledenvergadering (ALV) Cooperatie SpoorZon 
•   Leden tekenen de ledenovereenkomsten en betalen inleg  
     zonnepanelen 
•   Opdrachtverstrekking leverancier bij voldoende deelname 
•   Kinderraad informeren en betrekken 
 
 

 

dec 
• Systemen operationeel 


