
 

 

Voorstel interne financiering centrale Amersfoort de Bron   

 

Inleiding:  

Als Buurtstroom coöperatie hebben we 11 centrales gestart via de PCR-regeling (PostCodeRoos / Regeling verlaagd tarief). 

Voor toekomstige centrales geldt de SCE-regeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Hierbij dient 

voorafgaand aan de aanleg van een zonnecentrale, subsidie aangevraagd te worden vanuit een coöperatie. 

Situatie:  

Voor ons project Amersfoort de Bron hebben we deze SCE-subsidie in 2021 aangevraagd vanuit onze bestaande 

coöperatie. We zijn bezig met het oprichten van een nieuwe coöperatie voor nieuwe centrales, maar weten inmiddels dat 

de reeds goedgekeurde SCE-subsidie niet overdraagbaar is van de ene coöperatie naar de andere. 

Hierdoor ontstaat een probleem/uitdaging voor het project Amersfoort de Bron.  

Aangezien deze SCE-subsidie niet overdraagbaar is dienen we een keuze te maken: 

Optie 1: Amersfoort de Bron uitvoeren binnen de bestaande coöperatie. 

* De SCE-subsidie met gunstige tarieven uit 2021 zijn dan van toepassing. 

* Externe financiering van €25.000 is dan niet mogelijk. De huidige coöperatiestructuur staat dit niet toe. 

Optie 2: Amersfoort de Bron uitstellen en opnieuw SCE-subsidie aanvragen vanuit nieuwe coöperatie. 

* De SCE-subsidie vanaf 2022 is beduidend minder gunstig, waardoor een positieve businesscase lastig(er) wordt. 

* Project moet wachten totdat nieuwe coöperatie is opgericht en nieuwe SCE-subsidie is toegekend. Wellicht in 2023. 

De voorwaarden van de nieuwe SCE-regeling zijn uitdagend en vanuit Buurtstroom willen we doorgroeien en nieuwe 

centrales realiseren. Zodra we eenmaal een nieuwe centrale hebben neergezet, zullen we sneller leren en ervaring 

opdoen met de nieuwe regeling, daarom ons voorstel: 

Voorstel: 

Voor project Amersfoort de Bron de externe financiering van €25.000 te doen met middelen vanuit de coöperatie zelf.  

De afgelopen jaren heeft onze coöperatie een banksaldo van ca. €100.000 wat stilstaat op de bank. Deels functioneert dit 

als reserve voor tegenvallers (we hanteren een reserve van €25 per paneel), waarmee ca. €50.000 benodigd is. Het extra 

deel betreft financiële middelen door stroomverkoop t.b.v. 3-jaarlijkse uitkeringen en opgebouwd vermogen coöperatie 

breed. 

We voorzien door de ruimere financiële middelen en positieve inkomstenstroom voor de komende jaren, dat het veilig is 

om een interne lening (geen gift) te verstrekken, waarop ieder jaar wordt afgelost. 

Verzoek aan ALV: 

Akkoord te gaan met bovenstaand voorstel; concreet: 

* Een interne lening (lineair of annuïtair) van €25.000 met een doorlooptijd van 10 jaar en vast rentepercentage van 2%.  

* De lening wordt pas verstrekt zodra het project definitief van start kan en alle kapitaalinleg door deelnemers is ingelegd. 


