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Little darling, it's been a long cold lonely winter
Little darling, it feels like years since it's been here
Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right
The Beatles, 1969

Disclaimer:
Gebruik en interpretatie van (passages uit) deze rapportage of de achterliggende excelsheets is
geheel voor eigen rekening en risico. Hoewel bij het ontwikkelen van dit rapport en de achterliggende stukken met de uiterste zorg is gewerkt, kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele rekenfouten en/of onjuiste interpretaties.
Reacties kunt u sturen naar maarten@huurenergie.nl
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Managementsamenvatting met update 2014
Aanleiding: zonne-energie nodig voor beheersen woonlasten elektra vraag
Zonne-energie is dé kandidaat om de energielasten van huurders als gevolg van elektraverbruik
(gemiddeld € 770,-- per jaar, 3.100 kwh) te verminderen. De prijzen van panelen zijn de afgelopen
jaren sterk gedaald en blijven naar verwachting dalen, terwijl de prijzen voor elektra tot 2013 zijn
gestegen. In o.a. de eigenaar/bewonerssector zien we recent steeds meer geslaagde initiatieven.
Steeds meer huurders stellen, al dan niet georganiseerd, vragen aan corporaties.
Door 600.000 corporatiewoningen te voorzien van zonne-energie, wordt voor het milieu evenveel
gewonnen als met de bestaande isolatieambitie in de corporatiesector (20% in 10 jaar). Daarnaast
is er potentieel op flats.

Vraag: zonnig rendement voor huurders, minder dan anders, duurzaam en
betrouwbaar businessplan voor flats en woningen
In dit kader zijn 31 corporaties, Aedes, AgentschapNL en onafhankelijk adviseur Maarten Corpeleijn
(tot en met 2013 werkzaam bij bureau Atrivé), samen op pad gegaan om een businessplan te maken voor zonne-energie.
Daarmee was het primaire uitgangspunt dat de huurders financieel voordeel moeten hebben bij de
zonnepanelen op hun dak, en de exploitatie voor de corporatie gezond moet zijn.
In de periode maart-juli 2012 zijn in samenwerking met huurdersorganisaties, marktpartijen, financiers, juristen diverse businessplannen opgesteld. Dit rapport is dan ook opgebouwd uit input
van alle relevante marktpartijen: een echte co-creatie.
Met de resultaten van dit rapport in de hand heeft de sector in 2013 ongeveer 10.000 woningen en
200 flats voorzien van zonne-energie.

Antwoord: Zonne-energie is voor huurders voordelig en voor verhuurders
duurzaam te exploiteren. En het wordt nog veel mooier dan het al is!
De kale prijs van zonne-energie is nog veel hoger dan die van de grijze elektriciteit. Echter, doordat bij eigen gebruik (zelfproductie) geen energiebelasting en btw hoeft te worden betaald, is een
businesscase in Nederland toch haalbaar. Er is een sluitende businesscase te maken voor de toepassing van zonne-energie bij corporaties, voor zowel flats (centrale meter voor lift, verlichting en
dergelijke) als voor eengezinswoningen (met name bij grotere systemen). Daarbij zijn subsidies
niet nodig.
De aanname is daarbij dat de salderingsmogelijkheid niet vervalt voor bestaande systemen gedurende de exploitatie. Er zijn geen signalen dat dit zou verdwijnen overigens.
De verwachting is daarbij dat de prijs van zonne-energie in 10 jaar nog met 30 tot 50% zal dalen.
In 2013 zagen we een beperkte daling. Bij een stijgende elektraprijs wordt zonne-energie dus in
snel tempo commercieel steeds interessanter.
In dit rapport is gerekend met zeer beperkte schaalvoordelen door samenwerking. Deze zijn in dit
rapport overigens zeer behoudend geschat op 10% ten opzichte van individuele bestelling.
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Juridische scenario’s en onzekerheden zijn er wel, maar zijn geen show-stoppers
De regelgeving rond energie in het algemeen en voor zonne-energie in het bijzonder is zeer complex. De wetgeving is niet afgestemd op lokale opwekking.
In 2013 is er duidelijkheid ontstaan over de volgende zaken:

Kan zonne-energie als DAEB aan worden gemerkt? Ja.

Mag zonne-energie in een energie BV geëxploiteerd worden? Ja.

Wordt btw verrekend bij investering en exploitatie? Dit is een mogelijkheid, doch de vraag is of
dit wenselijk is voor corporaties.

De waardering van zonne-energie in het energielabel is nu heel goed, maar wordt dit wellicht
aangepast? Hier zijn geen aanwijzingen voor.

Flats: wel voor collectieve meter, nog niet voor bewoners in een flat
Bij flats kan op twee manieren zonne-energie geëxploiteerd worden:

Corporaties hebben relatief veel ervaring met het gebruik van zonnepanelen om de collectieve
stroomkosten te drukken. Een investering wordt verrekend in de servicekosten. Enerzijds kan
een grote, relatief goedkope, installatie worden neergezet en professioneel beheerd (op afstand
resultaten uitlezen, periodiek schoonmaken). Anderzijds is de besparing afhankelijk van het
precieze verbruik van het complex. Complexen die meer dan 10.000 kWh verbruiken, betalen
voor het overschot minder belasting. Zodoende is de besparing door het plaatsen van zonnepanelen daar ook lager. Complexen met een verbruik tussen 5.000 en 50.000 kwh per meter
zijn interessant.

Corporaties zouden de stroom van het dak van een flat graag verrekenen met bewoners in die
flat. Inmiddels is vanuit het energie-akkoord duidelijk dat hier enige ruimte voor komt. Daarbij
moet echter de vve of een cooperatie investeren. In 2014 zien we steeds meer vragen vanuit
cooperaties. De vraag is of hier goede businessmodellen gaan ontstaan.

Segment
Flats, voor collectief gebruik
Flats, voor salderen met bewoners

Juridisch
haalbaar
Ja

PM

Kostprijs systeem
(euro per Wp)

Besparing per
opgewekte kWh

1.4

18-23 cent, afhankelijk van
de flat

1.2

Pm, 7.5 cent
korting op
energiebelasting

Rendement (IRR)

6–10%

PM

Tabel 1: haalbaarheid en rendement van zonne-energie op flats

De besparing die geboekt wordt, kan via lagere servicekosten teruggegeven worden aan de huurder.
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Woningen: straatgewijs of individueel en bij voorkeur op een natuurlijk moment
Bij woningen kan op verschillende manieren aangeboden worden:

Corporaties kunnen straatgewijs zonne-energie aanbieden. Ervaringen leren dat huurders bereid zijn tot 75% van de kosten direct in de huurverhoging te verrekenen, met een beperkte
indexering. Van belang is dat heldere afspraken gemaakt worden over het beheer (wie controleert of het systeem nog werkt).

Door de combinatie met andere maatregelen (asbestverwijdering, dakisolatie, vervanging dakbedekking) kunnen corporaties een interessant gecombineerd pakket aan bewoners aanbieden.
Van belang is een integrale blik op de kwaliteit van de woning en het exploitatieperspectief
enerzijds en de conditie van het dak en energielabel (eerst isoleren!) anderzijds.

Individuele bewoners blijken nauwelijks interesse te hebben, zowel om zonnepanelen zelf aan
te schaffen (zonne-energie als ZAV) danwel om als individuele huurder zonnepanelen af te nemen. Het project Zonnig Limburg uit 2013 was een teleurstelling. Ondanks een subsidie van de
provincie waren slechts 1-1,5% van de huurders geinteresseerd om panelen te kopen.
Het rendement is met name afhankelijk van de omvang van de installatie en varieert van 2 tot
18%. Enerzijds geldt “zo groot mogelijk” (de turnkey-prijs van 18 panelen is per opgewekte stroom
70% van de prijs bij 3 panelen), anderzijds is van belang dat er niet meer opgewekt wordt dan de
huurder afneemt (in verband met de besparing die dan lager wordt).
Huurders gaan 75% van de besparing betalen, bij mutatie kan dit worden opgetrokken tot 100%.

Figuur 1 voordeel voor zittende en nieuwe huurder (zittende huurder betaalt 75% van de reguliere
kosten, nieuwe huurder betaalt 100% in jaar 1). Systeem van 2,8 kWp (12 panelen), 2100 kwh per
jaar (± 67% van gemiddeld gebruik). Indexering zon 2%, indexering reguliere stroom 5%.

Verrekenen: huurders willen een reële vergoeding betalen
Er is veel interesse bij huurders en ook ervaringen met respons van huurders in projecten met concrete aanbiedingen zijn positief. Huurders zijn goed te interesseren of komen zelf om zonnepanelen vragen. Uit marktonderzoek blijkt dat de meerderheid van de huurders interesse heeft.
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Figuur 2 interesse huurders in zonne-energie voor een variant waarin 6 panelen worden geïnstalleerd en 75% in de huur wordt verrekend, afhankelijk van inkomen. Gemiddeld vindt ruim 50-60%
de aanbieding interessant tot zeer interessant, bij huurders met een inkomen van meer dan 3.000
euro per maand is dit meer dan 70%.

Exploitatie en financiering: de corporatie, een externe partij of de huurder?
De corporatie kan zelf investeren, al dan niet via een energie BV. Of investeren in een energie
BV aantrekkelijk is hangt af van:

Bij woningen: kan zonne-energie in de huur? Hier speelt met name de aftoppingsgrens een belangrijke rol. Zo nee  selecteren op bezit waar aftopping niet speelt, of een andere constructie.

Algemeen: maakt de toegelaten instelling winst? Zo nee  energie BV kan mogelijk eerder
energie-investeringsaftrek benutten.

Heeft de corporatie al een energie BV danwel komen er veel projecten aan voor een energie
BV? Zo nee  Toegelaten instelling. Generieke kosten voor oprichten energie BV zitten niet in
de businesscase, want het is niet handig om voor een klein project een BV in te richten.
Een ontzorgvariant waarin een derde partij investeert is op papier een mooi en goed alternatief.
Een commerciële partij heeft ook meer mogelijkheden, met name rond de energieinvesteringsaftrek. Diverse marktpartijen ontwikkelen een propositie, met een variant waarin zij
exploiteren. Geconstateerd wordt dat de partijen die zelf willen exploiteren, vaak een kortere afschrijvingstermijn hanteren (15 jaar in plaats van 20 tot 25 jaar voor een corporatie) en een hogere rente moeten betalen (± 1% ten opzichte van DAEB-financiering door corporatie). Hierdoor kan
er een minder gunstige aanbieding worden gedaan dan in het geval waarin de corporatie zelf investeert. Het voordeel is in enkele aanbiedingen nul bij 6 panelen, tot 20 % bij 12 panelen. Hierbij
wordt gevraagd om een grote schaal en zekerheden/medewerking vanuit corporaties.
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Corporatie
investeert

Externe partij investeert

Huurder
investeert

Flats, voor collectief gebruik

+

+

-

Woningen, straatgewijs

+

Woningen straatgewijs bij natuurlijke
momenten

++

Woningen, individueel

+

0/+
Nader uitwerken wie wat
doet in het beheer en hoe
verhoudingen liggen

+

Tabel 2 mate van kansrijkheid verschillende modellen (financieel, acceptatie, voordeel voor huurders)

Financiering is voor beide opties te realiseren. De corporatie die zelf met DAEB financiert, de corporatie die via een energie BV financiert (0,5% meer rente) of een externe partij die financiert (1%
meer rente). In geval van niet DAEB-financiering is een volume van € 1 miljoen of meer nodig om
een gunstige financiering en lage transactiekosten te kunnen bedingen.
Een ontzorgingsmodel is qua organisatie zeker niet eenvoudiger dan zelf investeren, aan de voorkant moeten bijzonder goede afspraken gemaakt worden tussen drie partijen (externe, corporatie,
huurder) in plaats van twee (corporatie, huurder).
Sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen
Sterktes:
huurders enthousiast over zonnepanelen
omdat techniek makkelijk uit te leggen is en
besparing echt werkt (je ziet de meter terugdraaien)
rente is nu erg laag, wat zich goed leent
voor investeringen met een lange looptijd

Zwaktes:
sommige mensen vinden zonnepanelen lelijk
nog weinig positieve langjarige ervaringen
met professioneel beheer in de corporatiesector (door kleine schaal en slechte projectopzet en vooral slecht beheer)
onduidelijkheden in wetgeving en slechte
aanspreekbaarheid van politiek en ambtelijk
Den Haag
corporaties niet georganiseerd op administratie energie

Kansen:
rendement zonnepanelen zal nog sterk
verbeteren
elektraprijzen blijven stijgen zoals in het
verleden (nu behoudende aanname gedaan)
combinatie zonnepanelen met onderhoud
(isolatie, asbest, dakvervanging), renovatie of nieuwbouw
opkomst van zonne-energie geïntegreerd
in bouwdelen (esthetisch mooier)
een aantal corporaties moet winst gaan
maken en kunnen daardoor steeds vaker
energie-investeringsaftrek benutten (11%
aftrek)
als zonne-energie niet in de huur kan,
wellicht wel via een energie BV
administratieve ontzorg-kantoren
Bedreiging:
wachten op slimmere techniek is altijd
een overweging
aanpassing energielabel met slechtere
waardering zonnepanelen
saldering bij zelfproductie vervalt gedurende exploitatieperiode
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Tabel 3 SWOT-analyse: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

Rendement verschilt per complex, corporaties kunnen zelf het laaghangend
fruit kiezen
Diverse factoren beïnvloeden de businesscase. Niet alle woningen liggen op het zuiden (minder
zonuren), de installatie bij een plat dak is iets duurder dan een schuin dak, bij de ene flat moet de
kabel wat langer zijn dan bij de andere, niet in alle complexen is ruimte voor huurverhoging bij
mutatie, corporaties gaan verschillend om met het doorrekenen van eigen uren in investeringsbeslissingen et cetera.
Daarom is een uitspraak “zonnepanelen verdienen zich in X jaar terug” niet mogelijk.
Met deze rapportage en de meegeleverde excelsheets kunnen corporaties wel aan de slag:

Aangegeven is met welke criteria de meest kansrijke complexen kunnen worden geselecteerd.

Ook bestaat de mogelijkheid om voor specifieke complexen een inschatting te maken van het
te realiseren rendement. Dit op basis van te kiezen inputfactoren, juridische scenario’s, kostprijsontwikkelingen et cetera. De corporatie kan zo zelf het rendement voor huurders en zichzelf (IRR, NCW, kasstromen en balans en verlies&winstrekening) berekenen.
De prijs kan pas gemaakt worden als het object concreet in beeld is. Dit betekent dat er sprake zal
zijn van aanloopkosten om tot een goed project te komen.
Strategie corporaties rond uitrol: spoor denken en spoor doen
Raadzaam is om als corporatie een strategie te ontwikkelen voor de uitrol van zonne-energie.



Een standpunt in te nemen over zonne-energie op korte en lange termijn. In dit standpunt zou
verwoord moeten zijn of het wordt aangeboden, zo ja hoe (straatgewijs of individueel) en wie
investeert (de corporatie, de energie BV of een ontzorgende partij).



Mogelijkheden voor concrete complexen te bezien op basis van de onderhoudsbegroting en
wensen van huurders. Daarbij kan worden ingezoomd op kansrijke complexen: woningen met
een groot dakoppervlak op het zuiden, geen onderhoud gepland op lange termijn of juist wel
op heel korte termijn, grote huurdersgezinnen die interesse hebben of te mobiliseren zijn.



Kansrijke complexen door te rekenen op basis van bijgeleverde excelsheets met eventueel eigen parameters (welke rente, welke verdienmogelijkheden bij mutatie, worden interne kosten
wel of niet meegerekend et cetera).



Eventueel met collega-corporaties te komen tot goede businesscases en implementatie van
projecten.



Na te denken over een proactief spoor: schep ruimte voor huurders die zonne-energie als zelf
aangebrachte voorziening willen.



De MJOB voor lange termijn aan te passen op introductie van zonnepanelen gecombineerd met
onderhoud

Afhankelijk van de kenmerken van het bezit (is al geïsoleerd?), de visie op energielevering (wel of
geen activiteit), het vermogen en de verdiencapaciteit bij mutatie, kan gekozen worden voor bijvoorbeeld:

Geschikt dak gestuurde aanpak: woningen krijgen zonnepanelen als de komende 20-25 jaar
geen (groot) onderhoud aan het dak uitgevoerd moet worden.

Vastgoedgestuurde aanpak: woningen krijgen zonnepanelen als het dak aan vervanging of isolatie toe is.

Bewonersgestuurde aanpak: iedere bewoner die zonnepanelen wil, kan ze krijgen.

Ontzorg-variant: elk complex waarvoor een ondernemer de exploitatie voor zijn rekening wil
nemen met voordeel voor de huurder, komt in aanmerking.
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NB het hoofdrapport is niet bijgewerkt naar 2014.
Veel actuele informatie over zonne-energie vindt u op www.zonnighuren.nl.
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1.1

Aanleiding

Maatschappelijke noodzaak om elektrakosten te beheersen
Corporaties voelen zich meer en meer verantwoordelijk voor de totale woonlasten van de huurder.
Om het gasverbruik en de daarmee samenhangende kosten te controleren, is isolatie van woningen
en het aanbrengen van zuinige installaties het devies. Het gasverbruik van huurwoningen loopt beperkt, maar duidelijk terug als gevolg van verscherpte eisen bij nieuwbouw en inspanningen bij renovatie [bron: o.a. Aedes-monitor energielabels Shaere].
Anders is dit voor het elektragebruik, dat een gemiddelde huurder ongeveer € 770,-- per jaar kost
(bijlage 3). Weliswaar worden apparaten steeds zuiniger, maar er komen er ook steeds meer, dus
per saldo neemt het verbruik niet af. Het promoten van energiezuinig gedrag is vaak een tijdelijk
effect en elektraprijzen blijven stijgen. Zonnepanelen lijken een kansrijk alternatief om de lasten te
beheersen.
Zonne-energie volgens velen concurrerend geworden, en gunstig perspectief op verdere
prijsdalingen
Door stijgende elektriciteitsprijzen enerzijds (maal 2 in 10 jaar) en een spectaculaire daling in kosten van zonnepanelen anderzijds (gedeeld door 2 in 10 jaar), daalt de terugverdientijd van zonneenergie sterk. Steeds meer marktpartijen spelen hierop in.

Figuur 3 daling in de prijs van installaties zet door…. [IPEA, 2011]
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Figuur 4 afhankelijk van het marktsegment daalt de prijs….[IPEA, 2011]

Figuur 5 dus zonne-energie wordt rendabel (de bandbreedte ontstaat als gevolg van de plek in Europa (de zon-instraling) en het marktsegment) [IPEA, 2011]
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1.2

Vraagstelling

Op initiatief van Atrivé vonden 31 corporaties, Aedes en AgentschapNL elkaar in een gezamenlijk
doel om betere businessplannen voor zonne-energie te maken. Beter werd in de startbijeenkomst
van maart gedefinieerd als:
Duurzaam rendement voor huurders
Niet afhankelijk van subsidies
Beter technisch beheerd
Juridisch onderbouwd.
Reden hiervoor was dat verschillende corporaties op allerlei manieren ervaringen hebben opgedaan
met kleinere PV-projecten, maar daar moet steeds het wiel opnieuw worden uitgevonden.
Met een gezamenlijke studie dienden alle aspecten van zonne-energieprojecten belicht te worden
waardoor corporaties beter weten hoe zij een dergelijk project moeten initiëren en managen. Hierdoor wordt een drempel weggenomen om een grootschalige uitrol van zonne-energie in de corporatiesector mogelijk te maken.
Aan Atrivé is gevraagd deze businessplannen op te stellen.
De businessplannen moeten primair:

onderzoeken of en zo ja, aannemelijk maken dat het kan.

verschillende routes schetsen.

corporaties concreet op directieniveau uitnodigen om gezamenlijk serieus werk te maken van
zonne-energie.
[projectplan zonnighuren, www.zonnighuren.nl]
Deze rapportage vormt het resultaat.
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1.3

Aanpak

Deze rapportage is op interactieve wijze tot stand gebracht (co-creatie).
De betrokken corporaties met samen naar schatting 500.000 woningen zijn:
Acantus wonen, AlleeWonen, Alliantie, BrabantWonen, Casade, De Goede Woning, deltaWonen, De
Woonmensen, De Woonplaats, Eigen Haard, Elan Wonen, Elkien, Futura Wonen, Mitros, Pré Wonen,
Sité Woondiensten, Stadlander, Talis, Vidomes, Wetland Wonen, Wold & Waard, Wonen Breburg,
Wonen Limburg, Woningbelang, Woningstichting Sint Joseph, Woonbedrijf ieder1, Woonborg,
Woonbron, WoonFriesland, Ymere, Zayaz.
Uitgangspunten daarbij waren:

Corporaties brengen relevante kennis in. Het ging dan met name om het meedenken rond juridische knelpunten en aanleveren van ontvangen adviezen in deze, het aanleveren van werkelijke beheerkosten en opbrengsten van systemen enerzijds en ervaringen met betrekking tot
het meekrijgen van huurders anderzijds. Daarnaast hebben teams van corporaties meegewerkt
aan het opstellen van een marktuitvraag en de beoordeling daarvan, het toetsen van businessmodellen en het tegenlezen van deze rapportage.

Aedes benaderde de overheid om mogelijkheden in de regelgeving te verkennen.

AgentschapNL bracht zijn ervaringen rond potentieel, technische mogelijkheden, ervaringen uit
het verleden, technische ontwikkelingen voor de toekomst, en kennis van regelingen (SDE,
energie-investeringsaftrek e.a.) in.

De Woonbond is in het project aangeschoven om het belang van de huurders te benadrukken
en doet in dit kader ook eigen onderzoek.

Atrivé coördineerde en voegde input samen, deed deskresearch, benaderde marktpartijen en
financiers die input wilden geven.
Dit proces is ondersteund door 3 bijeenkomsten (rond juridische zaken, aanbiedingen van marktpartijen, redenen om nu niet te investeren en implementatieplan) en een vrijblijvende marktuitvraag naar enerzijds marktpartijen (leveranciers en/of ontzorgers) en anderzijds financiers.
Het rapport heeft verder als onderligger twee businessmodellen in excel. In het rapport worden
de parameters en uitkomsten besproken, de excelsheets zijn separaat bijgevoegd. De excelsheets
geven de mogelijkheid om specifieke parameters aan te passen voor eigen complexen. De excelsheets zijn gebouwd op basis van de aangeleverde technische opbrengstmodellen van corporaties enerzijds en de financiële kennis van Atrivé anderzijds. Modellen zijn gecontroleerd en akkoord
bevonden door vijf testers (vastgoed en financiële mensen) en vergeleken met de uitkomsten van
een businessmodel van een externe partij (bij gelijke input waren resultaten gelijk).
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1.4

Bronnen en betrokken partijen

Dit rapport vormt een eenheid met achterliggende excelsheets waarin verschillende scenario’s voor
de exploitatie van zonne-energie zijn doorgerekend. De modellen zijn ter hand gesteld aan de
deelnemende corporaties.
Bijlage 1 bevat een lijst met geraadpleegde documenten.
29 partijen hebben meegewerkt aan een vrijblijvende marktuitvraag waarin een aantal vragen gesteld zijn over prijsniveaus bij bepaalde volumes, exploitatieconstructies, mogelijkheden om te ontzorgen, gedachten rond technische specificaties, salderen op flats en een implementatieplan.
De selectie van deze partijen is tot stand gekomen op basis van het beoordelen van bij Atrivé binnenkomende verzoeken/aanbiedingen na uitzending van het NOS-journaal in maart enerzijds (ongeveer 200) en ervaringen van corporaties anderzijds.
Hun input is als vertrouwelijk onder de 31 corporaties verspreid. Een vijftal van deze partijen heeft
een vrijblijvende presentatie gegeven. Zij zijn gevraagd dit te doen omdat verwacht werd dat zij de
beste bijdrage konden leveren in het leerproces. Door het collectief van corporaties is met geen
van deze partijen afspraken gemaakt. De selectie van deze partijen zegt niks over welke partijen
een eventuele vraag zou worden gesteld mochten de corporaties in zonnighuren samen tot een
tender komen.
Aan drie partijen is gevraagd om hun businessmodel te tonen. Een partij heeft hier aan meegewerkt (anderen niet wegens vertrouwelijkheidsissues).
De betrokken corporaties danken graag de volgende marktpartijen (netbeheerder energiebedrijven,
installateurs, importeurs, fabrikanten van panelen en omvormers) voor hun serieuze inbreng in dezen:
Atama, Buyers World, De Zonnefabriek, Eneco, Energiebau, Energieker, Enexis, E-on, Eurener,
Gilde Investors, Greenchoice/international Solar, Ikaros Solar, Libra Energy, Mastervolt, Oskomera,
Pfixx Solar, Private Energy, Q-solar, Qurrent, Solar access, Solarnova, Sunconnex, Ubbink Solar,
Volker wessels, Waifer, Youpower, Zen renewables, Zondag Solar.
Tot slot danken we de volgende partijen voor inbreng op diverse fronten:

Partijen betrokken bij technisch salderen-pilots: Alliander, Alfatech, Local Energy Networks
Systems & Services (LENS bv)

Overheden: AgentschapNL, Ministeries van ELI, Milieu en Infrastructuur, BZK, provincie Gelderland

Juristen: BarentsKrans NV, Dirkzwager, Eversheds Faasen, VBTM

Partijen die op basis van GIS-applicaties daken op geschiktheid kunnen analyseren: Geodan,
Aerodata international surveys

Advies- en onderzoeksbureaus: Devitos, ECN, Universiteit Utrecht instituut duurzame ontwikkeling, Stichting Zonnestroom, USP Marketing Consultancy

Stichting Energietransitie Nederland, Kiwa

Banken en financiële aanbieders: Bank Nederlandse Gemeenten, ABN-Amro, ASN Bank, Rabobank, Solease, Triodos Bank

Federatie welstand Amsterdam

Collega-corporaties: Hestia Groep, de Huismeesters, Nijestee, Stek wonen, Stadgenoot, Thuisvester, Wonion voor het delen van hun ervaringen.
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1.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft de uitgangspunten/scope van de businesscase weer: wie investeert, wanneer,
hoeveel, welke technieken, welke algemene juridische uitgangspunten en opties zijn er?
Het vervolg van het rapport is verder geordend langs de lijnen:
Algemene context
(verdienmodel, juridisch, …)

Corporatie
investeert

Externe
partij investeert

Huurder
investeert

Conclusie

Flats voor collectieve
meters

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Flats voor verrekening
met huurders

4.1, 4.2

Woningen met straatgewijze investering

5.1

Woningen met straatgewijze
investering,
natuurlijke momenten

6.1-6.4 (verschillende natuurlijke momenten)

Woningen met individuele investering (per
woning)

7.1

Woningen met individuele investering (per
woning) op natuurlijk
moment

8.1-8.3 (verschillende natuurlijke momenten)

8.4

Woningen door aansluiting via braakliggende
grond
(solarpark)

9.1-9.3 (technisch, potentieel, juridisch)

9.4

Afsluiting

10 Discussie, 11 samenwerking, 12 conclusie en aanbevelingen

4.3
5.2

7.2

5.3

7.3

4.4
5.4

5.5

7.4

7.5

Tabel 4: opbouw rapportage: per hoofdstuk waar zonne-energie wordt neergezet, per paragraag de
algemene context, wie investeert, en conclusies

De bijlagen bevatten specifieke informatie voor verschillende gremia binnen de corporaties:

Bewonerservaringen en standpunt woonbond: bijlage 8 en 18

Financiën: bijlage 4 investeringsregelingen, bijlage 10 verdienpotentieel bij mutatie, bijlage 16
financiering en rentes van verschillende varianten (DAEB, niet DAEB, energie bv), bijlage 17
versterkende structuren (revolverende fondsen e.d.)

Techniek: bijlage 5 ervaringen rond techniek in eerdere projecten, bijlage 6 werkelijke opbrengst van panelen, bijlage 9 opties voor monitoring
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2

Algemene uitgangspunten en opties
voor de businesscases

2.1

Leeswijzer

Dit






hoofdstuk behandelt algemene uitgangspunten voor de businesscase:
Het vraagstuk wie investeert (2.2)
Wanneer wordt geïnstalleerd (2.3)
Hoeveel wordt geïnstalleerd (2.4)
Welke technieken worden gehanteerd (2.5)
Juridische uitgangspunten en opties (2.6)

2.2

Wie investeert?

[ECN, 2011] geeft een goed overzicht van relevante businessmodellen in Europa.
Bij de ingebruikname van zonne-energie in de corporatiesector zijn een aantal partijen betrokken
die een logische kandidaat zijn om (deels of gezamenlijk) de zonnepanelen te exploiteren (budgethouder voor investeringen en baten, opdrachtgever voor ontwikkelorganisatie en beheerorganisatie):

De corporatie kan de zonnepanelen zelf aanschaffen, exploiteren en de investering verrekenen
met de huurder. Dit noemen we de variant “corporatie investeert”. Deze varianten worden in
paragraaf 2.6 uitgewerkt.

De leverancier (degene die de zonnepanelen en andere materialen inkoopt en de installatie
verzorgt danwel laat verzorgen) kan de zonnepanelen aanschaffen en deze in overleg met
danwel via de corporatie verrekenen met de huurder. Dit noemen we de variant “externe partij
investeert”.

De individuele huurder kan zonnepanelen kopen (als zelf aangebrachte voorziening) of huurders kunnen samen (in coöperatief verband) zonnepanelen kopen.
Deze varianten worden bespreken als verschillende opties.
Varianten die niet expliciet beschouwd zijn:

Een subvariant onder zelf investeren is dat de corporatie de panelen least, deze wordt in bijlage 16 uitgewerkt.

Een subvariant onder uitbesteden is een full operational lease, waarin de leasende partij de opbrengst garandeert, zie ook bijlage 16.

de variant waarin het energiebedrijf de panelen exploiteert via de energierekening. Dit is een
logische variant (en ook ruim wordt aangeboden door Greenchoice en de Nederlandse Energiemaatschappij). Echter, corporaties verlangen niet graag van huurders dat zij overstappen
voor hun energielevering. Corporaties zijn van mening dat deze variant straatgewijs niet haalbaar is (corporaties willen niet een extra keuze bij huurders neerleggen).
Op individueel niveau komt deze variant neer op een zelf aangebrachte voorziening (dat de huurder de zonnepanelen door een derde partij laat financieren, maakt voor de afspraken die de huurder met de corporatie maakt rond beheerbaarheid en het mutatiemoment weinig uit).

2. Alg emen e uit g ang spun ten en op ti es vo or d e bu s ine ssc as es
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2.3

Wanneer wordt geïnstalleerd?

De prijs/kwaliteit-verhouding van zonne-energie zal de komende jaren naar ieders verwachting nog
veel beter zal worden (zie hoofdstuk 1 en figuur hieronder). Weliswaar is op korte termijn sprake
van prijsdumping en faillissementen waardoor “de rek er uit is” (bron: diverse marktpartijen).
Echter, innovatie zorgt ervoor dat nog steeds de efficiency van zonnepanelen (mate waarin zonnestraling wordt omgezet in elektriciteit) sterk stijgt (bron: diverse onderzoeksinstellingen waaronder
ECN en AgentschapNL). Daarnaast zijn aan de installatiekant schaaleffecten te verwachten (gespecialiseerde installateurs die niets anders doen dan panelen installeren en hier steeds handiger in
raken).
Daarom is een timingsvraagstuk aan de orde. Wanneer is het moment om in te stappen? Immers,
een dak dat vol gelegd wordt met de techniek van vandaag, krijgt de komende 20 jaar niet meer
de kans voor de techniek van morgen. Afhankelijk van de stijging van energieprijzen kan “nog
even wachten” dan interessanter zijn dan nu installeren.

Figuur 6 prijsdaling zonnepanelen in komende 8 jaar volgens [McKinsey, 2012]

De 31 corporaties in zonnighuren signaleren dat:

corporaties stappen willen maken om de stijgende woonlasten van huurders in bedwang te
houden.

corporaties gezien de omvang van de energietransitie hier op enig moment mee dienen te beginnen.

corporaties een rol hebben in de uitrol van zonne-energie en positie moeten kiezen in het
businessmodel.

daarom een gefaseerde uitrol essentieel is, waarbij van belang is op enige schaal te opereren.

nu “ieder voor zich” opereert in de sector en dat er meer gebruikt kan worden gemaakt van de
kansen die schaalvoordelen met zich meebrengen (kennisontwikkeling, professioneel opdrachtgeversschap, inkooPVoordelen).

2. Alg emen e uit g ang spun ten en op ti es vo or d e bu s ine ssc as es
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De 31 corporaties zijn van mening dat “je een keer moet beginnen” om met het businessmodel te
gaan werken en vervolgens op te schalen. De businesscase moet beantwoorden of dat moment nu
is danwel wanneer dat mogelijk komt.
Daarbij constateren corporaties, op aangeven van ECN, dat “de BV Nederland” er baat bij heeft om
zelf ook een goede positie in de PV-markt op te bouwen, op het gebied van systeeminstallatie en
-integratie. Er valt een hoop te winnen, met name omdat het aandeel van de installatie en integratie aan de totale toegevoegde waarde op dit moment toeneemt (vanwege de steeds lagere moduleprijzen). Oftewel: de installateur moet de kans krijgen slimmer te worden om een definitieve uitrol
mogelijk te maken. Daarmee is er ook een macro-economisch belang om corporaties juridisch gezien meer ruimte te geven voor deze investeringen. Corporaties kunnen vanuit hun maatschappelijke positie voor zichzelf een reden zien om de markt open te breken.
2.4

Hoeveel wordt in de businesscase geïnstalleerd?

Eind maart hebben de corporaties besproken dit businessplan uit te laten gaan van een substantiele investering in 2013. Dit volume dient enerzijds behapbaar te zijn voor een groep van corporaties (ieder kan een aantal complexen inbrengen en/of bewoners werven) en anderzijds substantieel
te zijn om op ruime schaal ervaring op te doen en markt te maken.
In de marktuitvraag is aan marktpartijen voorgesteld uit te gaan van 10.000 woningen en 200
flats. Gevraagd is of deze omvang voldoende is om een scherpe prijs te bedingen, danwel of
meer/juist minder nodig is. Marktpartijen gaven in reactie aan dat deze omvang goed gekozen is.
Enkele reacties:

Standaardstaffels voor panelen en omvormers lopen tot 1 MWp (±1.000 woningen), daar boven wordt een projectprijs gerekend.

Diverse aanbieders melden dat een groter volume dan de gekozen omvang relatief minder inkooPVoordeel oplevert (maximaal 5% op de panelen en eventueel omvormers en daarmee 23% op het totaal), maar wel meer kosten aan logistiek en organisatie geeft.

Een aantal partijen geeft aan dat centrale inkoop beperkt voordeel biedt. Bij analyse door
Atrivé blijkt dat dit met name partijen zijn die zelf al met een flink volume inkopen en mede
verdienen aan de voordelen die dit biedt. De kleinere partijen juichen centrale inkoop door corporaties juist toe.

2. Alg emen e uit g ang spun ten en op ti es vo or d e bu s ine ssc as es
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2.5

Welke technieken en hoe omgaan met esthetiek?

Esthetische vragen huidige marktstandaard
Esthetische aspecten spelen met name bij schuine daken (woningen).
Vooral vanuit de welstand en architecten wordt aangedrongen op het bekijken van andere technieken dan de huidige commerciële standaard (op dakpannen gemonteerde panelen).
De argumentatie daarbij is vanuit deze groepen:
1. Beschouw zonnepanelen ook als een ontwerpopgave, pas het systeem aan op het object.
Schoonheid is duurder in aanschaf, maar lelijke panelen leiden tot waardevermindering. Economische drive heeft ook een negatief economisch neveneffect. Kijk heel precies op objectniveau. De zichtzijde is daarbij belangrijker dan achterzijde.
2. Kan het (bij nieuwbouw met name) ook netjes geïntegreerd worden in woningen?
3. Is er al een courante markt voor zonnepanelen in dakpannen?
4. Over 10 jaar (?) wordt de huidige generatie zonnepanelen afgebroken (als de techniek veel beter is geworden). Maak het reversibel, zodat je het er over een tijdje vanaf kunt halen.
[bron: bijdrage federatie welstand Amsterdam aan bijeenkomst en diverse mails van architecten
naar aanleiding van uitzending NOS-journaal]:
Atrivé constateert dat in omringende landen de installatie van zon-PV gemeengoed is geworden,
met name in Duitsland is zeer veel zon-PV geïnstalleerd conform de huidige marktstandaard, waarbij de bovengenoemde opmerkingen niet in acht zijn genomen.
Mooiere technieken zijn nog niet gereed
Andere technieken waar aan gedacht kan worden zijn:

Zonnepanelen geïntegreerd in de dakpannen

Zonne-energie uit/in glas

Zonnefolie, zonnebuizen, zonneboiler en PV-paneel gecombineerd, warmte/koeling/PV gecombineerd, kleinschalige windturbine, groene daken. [Arcadis, 2010] geeft een goed enigszins gedateerd overzicht van mogelijke technieken en combinaties.
Gebouwgeïntegreerde PV (Building Integrated PV, BIPV) is een verzamelnaam, maar richt zich in
algemene zin op het verbeteren van de toepasbaarheid van PV op gebouwen (architectuur en constructie).
AgentschapNL meldt in dezen dat gebouwintegratie van zonnestroom of Building Integrated PV
(BIPV) nog in de kinderschoenen staat, maar de laatste twee jaar sterk heeft gewonnen aan aandacht. Op dit moment is er weinig aandacht voor geïntegreerde oplossingen en zijn de marges te
gering voor bedrijven om hier op dit moment stappen te maken.
De kostprijsdaling van panelen maakt wel steeds meer duidelijk dat het aandeel installatie een belangrijkere component aan het worden is. Standaardisatie en combineren van functies wordt daarmee steeds belangrijker (pre-fab daksystemen). Als je pre-fab dakdozen of gevelpanelen toepast
die al voorzien zijn van PV, kun je bij renovatie twee vliegen in een klap vangen.
Op dit moment zijn dergelijke systemen vaak duurder omdat het kleine series betreft. AgentschapNL noemt een aantal links die bij bronnen zijn opgenomen
WonenBreburg ziet deze ontwikkeling in de komende jaren op gang komen.
In het kader van nieuwbouw en groot onderhoudsplannen waar sprake is van dakvervanging wordt
dit als een mooie toepassing gezien. BAM en Ballast Nedam zijn ook al bezig met de ontwikkeling
van deze concepten (ook in het kader van/als onderdeel van conceptueel bouwen/renoveren).
2. Alg emen e uit g ang spun ten en op ti es vo or d e bu s ine ssc as es
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Martin Liebregts, bouwhulpgroep, constateert een risico en een kans:
“Voor de komende periode is voldoende werk om dit nieuwe aanbod te gaan ontwikkelen, waarbij
schoonheid in detail gecombineerd wordt met comfort en duurzaamheid. En dan ligt de oplossing
niet altijd in het stapelen van materialen. Het beeld effect hiervan is nu genoeglijk bekend. Er zullen nieuwe deelproducten en/of geïntegreerde componenten bedacht moeten worden om een passend antwoord te geven. We zullen er nu aan moeten beginnen om binnen vijf á tien jaar de
gebouwde omgeving te kunnen verrijken met nieuw aanbod.”
[bron: https://hollandsontwerp.wordpress.com/2012/03/19/hellende-daken-een-beeld-vol-emotieenergie-en-ruimte/]
Nu focus op bestaande technieken, bij toepassing in nieuwbouw of renovatie wel kijken
naar integratie
Door de corporaties is besloten:

de businesscase te focussen op de bestaande bouw en de huidige marktstandaard (op dakpannen danwel op platte daken gemonteerde panelen), waarbij nauw gekeken moet worden naar
de ondergrond qua restant levensduur en onderhoudsbehoefte.

dat corporaties zelf een afweging moeten maken of deze technieken goed esthetisch verantwoord zijn in te passen op objecten en of zinvolle combinaties kunnen worden gemaakt (waarbij met name bij een klein dakoppervlak een combinatie met zonneboiler als zinvol wordt
beschouwd).

de businesscase bij nieuwbouw/dakvervanging een heel andere is. Hieraan zal in hoofdstuk 6
aandacht worden besteed.
Dit stemt overigens overeen met het advies van AgentschapNL “Richt je nu op laaghangend fruit
en beperk je vrijheid voor latere renovatie van woningen en complexen nu niet, met de wetenschap dat er producten aan zitten te komen die een meer integrale benadering mogelijk maken. In
de toekomst zal PV meer onderdeel worden van een bouwproduct”.
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2.6

Juridische uitgangspunten

2.6.1

Drie opties voor investering en verrekenen
(huur/servicekosten/losse factuur van energie BV)…

Binnen de businesscase is van groot belang om heldere juridische uitgangspunten te hebben.
Atrivé heeft conform het projectplan (paragraaf 2.1, www.zonnighuren.nl) de status quo in kaart
gebracht, als kader voor de businesscases. De aandacht is daarbij uitgegaan naar welke problemen
er zijn, hoe die worden opgelost en waar al ervaringen zijn. Ook heeft Atrivé nadrukkelijk het gesprek gezocht op ambtelijk niveau met de verantwoordelijke ministeries.
Atrivé heeft namens de corporaties een green deal ingediend om, in nader overleg, te werken aan
een heldere juridische context voor een pilotproject rond zonnighuren.
Atrivé concludeert dat:

de juridische status op onderdelen onduidelijk is. Verschillende juristen (BarentsKrans NV,
Dirkzwager, Eversheds Faasen, VBTM) en marktpartijen nemen op onderdelen onderling verschillende posities in en geven zelf ook aan dat de interpretatie van de wet onzeker is. Hierbij
is geput uit vertrouwelijke correspondentie tussen juristen en corporaties enerzijds en belastingdienst en corporaties anderzijds (aangeleverd door corporaties). De concept-resultaten zijn
door Atrivé voor reactie voorgelegd en zijn door enkele juristen becommentarieerd.

De huurcommissie aan Atrivé heeft aangegeven een onderzoek te zijn gestart naar deze materie, omdat zij desgevraagd ook tot de conclusie kwamen na vragen dat een en ander lastige
materie is.

overheden op ambtelijk niveau in de periode mei-juni 2012 niet bereid waren om uitspraken te
doen danwel zich te laten citeren. Wel is enige input gegeven die in de volgende tabel verwerkt
is, waarbij in het midden is gelaten wie wat gezegd heeft.

de green deal zonnighuren om helderheid te scheppen, is afgewezen gezien de demissionaire
status van het kabinet.
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van verschillende mogelijkheden voor investering in
zonne-energie: via de huur, via een factuur door de energie BV, via een factuur door een externe
partij en via de servicekosten. De verschillende criteria en uitwerkingen worden vervolgens toegelicht.
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A.
Juridische
status

Huur.
Corporatie
investeert
vanuit
de
toegelaten
instelling
MOGELIJK

Panelen zijn
onroerend

Factuur.
Corporatie
investeert in
energie BV,
verrekening
via
een
aparte factuur.
MOGELIJK

Panelen zijn
roerend,
of
onroerend
met opstalrecht
verleend
aan
energie
BV
(of
externe
partij)

Factuur.
Externe partij investeert
via een BV,
verrekening
via
aparte
factuur.
MOGELIJK

Panelen zijn
roerend,
of
onroerend
met opstalrecht
verleend
aan
energie
BV
(of
externe
partij)

Servicekosten.
Corporatie
verrekent
via de servicekosten.
MOGELIJK
VOOR FLATS

Panelen zijn
onroerend,
maar er worden geen panelen
geleverd
maar stroom
(dienst).

B
DAEB?

C
Energieinvesteringsaftrek

D
btwverrekenbaar op investering
en exploitatie

Ja

Ja,
geen
twijfel

Ja

Ja,
maar
zou
niet
moeten

Ja,
geen
twijfel

Ja

Ja,
maar
zou
niet
moeten

Twijfel

Wel bij flats
Niet toegestaan
bij
woningen
(?)

Ja,
maar
zou
niet
moeten

Alleen als TI
winst maakt

Nee

Nee,
doorlenen

Als
energie
BV
winst
maakt
(pm
hoe
fiscale
eenheid
wordt beoordeeld)

Als BV winst
maakt

Nee,
doorlenen

Als
energie
BV
winst
maakt
(pm
hoe
fiscale
eenheid
wordt beoordeeld)

F
Huurverhoging bij
mutatie
obv wws/
energielabel

Voor zover
het past in
de huur

Ja

Nvt

E
Ruimte bij
zittende
huurder

Tabel 5 samenvatting van mogelijkheden in vier varianten voor hoe kosten verrekend worden (huur,
servicekosten, factuur) en houdbaarheid. Op volgende pagina’s worden de mogelijkheden kolomsgewijs besproken.
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A. Juridische status: roerend of onroerend
Bijlage 19 geeft verschillende juridische beelden over de status van zonnepanelen, roerend of onroerend. Dit bepaalt of een opstalrecht nodig zou zijn in geval gefinancierd wordt via een energie
BV. Ook bepaalt het of verrekening via de servicekosten mogelijk is (in geval van een eengezinswoning, roerende goederen mogen via de servicekosten verrekend worden).
Er zijn nog geen juridische ervaringen in dezen (proefproces). De verwachting is wel dat bij grootschalige toepassing van een bepaald type panelen, op enig moment de verkeersoPVatting zal zijn
dat panelen onroerend zijn (ze hebben dan vijf jaar “niet geroerd”).
Verder zijn panelen die geïntegreerd zijn in het dak in ieder geval onroerend. Het is volgens het
ministerie van BZK niet mogelijk om er een dwingende uitspraak over te doen, dit is altijd afhankelijk van de techniek en de situatie.
De huurcommissie is nu van mening dat zonnecollectoren “naar hun aard en volgens algemene
verkeersoPVatting als onroerend zijn aan te merken en als zodanig deel uitmaken van de betreffende woonruimte of het wooncomplex” en dus niet via de servicekosten te verrekenen zijn [servicekostenbeleid huurcommissie september 2010]. Dit standpunt wordt door sommige juristen in
twijfel getrokken.
Voor flats gaf de huurcommissie telefonisch aan Atrivé aan dat als de corporatie stroom factureert
en niet de panelen, verrekening via de servicekosten wél mag (zie 3.1.4). Wellicht kan dit ook voor
eengezinswoningen.
Overigens heeft de huurcommissie nadat Atrivé vroeg om een schriftelijk standpunt, aan te geven
in deze een onderzoek in te stellen en met een standpunt te komen. De huurcommissie is doordrongen van het belang dat zij hierin op korte termijn tot een passend standpunt komt waar corporaties en huurders verder mee kunnen.
B. DAEB
Aedes geeft desgevraagd aan dat zonne-energie in de beleving van Aedes moet worden toegevoegd aan bestedingsdoelen volgens het WSW in het kader van de herzieningswet. Aedes verwacht
dat hierover geen discussie zal ontstaan. Daarmee valt een investering in zonne-energie als DAEB
(Dienst Algemeen Economisch Belang) aan te merken, ook als de investering als roerend wordt beschouwd. Dit is relevant voor de financiering met WSW-borging (Zie toelichting in bijlage 16).
In een geval waarin een energie BV exploiteert, is DAEB-financiering niet mogelijk, wel doorlenen
vanuit de toegelaten instelling (zie bijlage 16 financiële scenario’s).
Bij DAEB gelden als extra voorwaarden dat de investering moet samenhangen met DAEB woningbezit (huurprijs onder liberalisatiegrens).
Bijlage 16 laat zien dat:

DAEB-financiering versus niet DAEB met doorlenen 0,5% scheelt

Een corporatie met DAEB 1% minder rente betaalt dan een externe partij die financiert vanuit
de eigen kasstromen (4% versus 5%)

De transactiekosten snel oplopen bij projecten kleiner dan 1 miljoen

De maximale looptijd 16 tot 17 jaar is

Het voordeel van groenfinanciering 0,7% is
C. Energie-investeringsaftrek
Voor het activeren van de energie-investeringsaftrek, een voordeel van 11%, is het van belang dat
de investeerder winst maakt (zie bijlage 4). Een energie BV doet dit mogelijk eerder dan de toegelaten instelling.
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AgentschapNL meldt: “Een energie BV is een losse entiteit ten opzichte van de toegelaten instelling. Als de energie BV winst maakt en ook de investering doet, kan deze dus gebruik maken van
de EIA.” Winst moet fiscaal worden bezien, waarbij wellicht de verbindingen tussen energie BV en
toegelaten instelling maken dat toch de winst van de toegelaten instelling bepalend is.
D. btw aftrekbaar voor energie, onduidelijk voor toegelaten instelling bij verrekening op flats via
de servicekosten
De energie BV kan btw verrekenen.
Voor de toegelaten instelling die verrekend is via de servicekosten, is dit minder duidelijk.
Bij verhuur van een energievoorziening is btw niet aftrekbaar en hoeft ook niet in rekening te worden gebracht volgens jurist 1, die wel twijfelt:
“De zonnepanelen behoren als energievoorziening voor de betreffende woning tot de woning en
zijn in die zin vergelijkbaar met een verwarmingsinstallatie. Een verwarmingsinstallatie wordt,
gelet op de jurisprudentie, vanuit btw-optiek als onlosmakelijk onderdeel van een gebouw beschouwd. De separate verhuur van een verwarmingsinstallatie is vrijgesteld van btw omdat sprake
is van de verhuur van een onroerende zaak. […] “Wij willen erop wijzen dat in het verleden over
vergelijkbare situaties (bij verhuur warmwaterapparatuur) uitvoerig discussies hebben plaatsgevonden over de btw van een roerende zaak (vrijgesteld van btw) danwel onroerende zaak (belast
met btw).”
Een dergelijk meningsverschil blijkt ook in de praktijk. De belastingdienst schrijft aan een corporatie die vanuit de toegelaten instelling op flats zonnepanelen heeft toegepast en deze wil verrekenen
in de servicekosten dat “het opwekken van energie middels zonnepanelen is aan te merken als de
vervaardiging van een nieuw goed als bedoeld in artikel 3, lid 3, letter h van de wet omzetbelasting.” Dit betekent dat de corporatie btw kan terugvragen op de investering en btw dient te verrekenen met de huurders. Zeer pijnlijk is dat deze brief kwam ruim nadat de investeringen zijn
gedaan, de btw dus verrekend had kunnen worden en er in de resterende periode dus btw zal moeten worden afgedragen.
Ook een andere corporatie meldt dat “btw aftrek is altijd mogelijk mits op geleverde stroom btw
berekend wordt (en ook afgedragen)”.
Hoewel dit punt dus verifiëring bij de belastingdienst vereist, wordt er vanuit gegaan dat als stroom
in de servicekosten wordt verrekend, de btw kan worden afgetrokken.
E. Ruimte bij zittende huurder bij huur beperkt
In geval de huurder huursubsidie heeft of aan aftoppingsgrenzen zit is een huurverhoging beperkt.
In geval de huurder huursubsidie heeft en er ruimte is, is verrekening in de huur juist gunstig (de
huurverhoging wordt deels weggesubsidieerd).
Bij verrekening in de servicekosten of via aparte factuur is een dergelijke belemmering er niet.
F. Ruimte voor huurverhoging bij mutatie op basis van energielabel is altijd mogelijk
In de hoofdstukken 3.1.4 en 5.1.5 en bijlagen worden de mogelijkheden bij mutatie uitgewerkt.
Uit correspondentie met Kiwa en Isso blijkt dat, ongeacht de constructie, zonnepanelen altijd meetellen voor het energielabel als ze zijn aangesloten op de installatie van de woning (voor woningen)
danwel op de collectieve installatie (van flats). Daarmee is dus een dubbeltelling mogelijk.
Dit is voor woningen en flats verder uitgewerkt. De Woonbond maakt logischerwijs ook bezwaar
tegen dit “gat in de wet” (bijlage 18).
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2.6.2

Omgevingsvergunning niet nodig

Zonnepanelen zijn omgevingsvergunningsvrij te plaatsen als ze op een dak zijn gemonteerd en op
de installatie van de woning zijn aangesloten. In geval van een plat dak moet het paneel ten minste net zo ver verwijderd blijven van de dakrand als het paneel hoog is, bij een schuin dak mogen
panelen niet uitsteken [bron: brochure rijksoverheid, wettelijk vastgelegd in artikel 2 lid 6 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht].
2.6.3

Opstalrecht mogelijk nodig in geval onroerende zaak
en externe partij die investeert

In geval een externe partij exploiteert kan deze een recht van opstal vragen. Bij kleine installaties
op flats (10 kWp) geven diverse leveranciers in de marktuitvraag ook aan dat zij genoegen nemen
met een goed contract (ter vermijding van overheadkosten). Het risico dat de corporatie failliet
gaat danwel de flat verkoopt danwel haar afspraken niet nakomt wordt als klein beschouwd.
Voor de businesscase gaat Atrivé er verder vanuit dat als de eigen energie BV exploiteert er ook
volstaan wordt met een contract en geen recht van opstal wordt gevestigd.
Weliswaar is dit juridisch niet de beste manier, maar wel de goedkoopste.
Recht van opstal is met name een potentieel probleem bij een VvE. Immers, het dak is dan niet
van de corporatie. In geval van een recht van opstal betekent dit mogelijk dat individuele eigenaren bij hun hypotheekverstrekker toestemming dienen te vragen en individueel moeten meetekenen [bron: presentatie bij Solar Days, 2011 van Eversheds Faasen]
2.6.4

Geen subsidies of btw-verlaging

Uitgangspunt van het project zonnighuren is dat zonne-energie zonder subsidies kan worden geëxploiteerd.
2.6.5

Geen green deal met de overheid

Door Atrivé is uitvoerig overleg gevoerd met AgentschapNL en het ministerie van Economische Zaken over de mogelijkheden om een green deal1 te sluiten in deze onduidelijke materie. Helaas ontving Atrivé op 13 juni 2012 het bericht dat “wij onvoldoende aanknopingspunten zien voor een
mogelijke green deal. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is besloten om geen green
deals te sluiten op het gebied van saldering/zelflevering, omdat dit betrekking heeft op wijziging
van de Wet Belastingen op Milieugrondslag.” Wellicht dat de vorming van een nieuw kabinet besluitvorming op dit dossier kan bespoedigen.

1

Een Green Deal is een initiatief van het nieuwe kabinet waarin organisaties worden
geholpen bij het realiseren van duurzame initiatieven. De overheid kan besluiten om de
wet- en regelgeving te veranderen voor een specifieke casus.
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2.6.6

Conclusie: via huur of energie BV kan, via serviceko sten alleen voor flats

Het is in ieder geval mogelijk om zonnepanelen in de huur te verrekenen en om te investeren via
een energie BV met losse factuur.
Onduidelijk is of via de servicekosten mag worden verrekend in geval van woningen (bij flats mag
het wel, zie hoofdstuk 3.1.4). Voor de businesscase voor woningen wordt deze optie verder achterwege gelaten. Prettig is dat de huurcommissie n.a.v. vragen heeft aangekondigd een onderzoek
in te stellen. Hierover wordt door Aedes met de huurcommissie overleg gevoerd.
In geval van flats kan het wel verrekend worden via de servicekosten, en mocht de huurcommissie
dit veranderen dan kan dit met het energiebedrijf worden geregeld (corporatie krijgt een losse factuur voor alle stroom die naar de servicekosten gaat, en een losse factuur voor de opgewekte
stroom die gesaldeerd wordt ter dekking van de investering).
Atrivé vertrouwt erop dat Aedes erin zal slagen op korte termijn met betrokken partijen (BZK,
huurcommissie) tot goede definitieve afspraken te komen.
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3

Zonne-energie op flats voor het terugdringen van de servicekosten

Dit hoofdstuk bespreekt de kansen voor zonne-energie op flats, waarbij de zonne-energie gebruikt
wordt voor het terugdringen van de servicekosten.
Achtereenvolgens wordt besproken:
1. de context (potentieel, techniek, verdien- en verrekenmodel),
2. de businesscase waarin de corporatie investeert,
3. de businesscase van een ontzorgende partij en de conclusies.
3.1

Context

3.1.1

Potentieel en kansrijke flats

Alleen flats met een kleinverbruikersaansluiting (gedefinieerd als een meter met maximaal 3*80
Ampère) mogen opbrengst van zonnepanelen salderen [bron: energiewet]2. Daarom is deze businesscase alleen interessant voor complexen met een kleinverbruikersaansluiting. Voor complexen
met een grootverbruikersaansluiting is een businesscase voor terugleveren niet interessant (levert
7 cent3 op in plaats van de 23 cent die een corporatie nu betaalt gegeven contracten met groot inkooPVolume) en zou eerder gekeken moeten worden naar salderen met bewoners (hoofdstuk 4).
De onderstaande tabel geeft voor 2 corporaties met samen ongeveer 30.000 woningen het verbruik van de collectieve kleinverbruikersaansluitingen weer (bron: aan Atrivé verstrekte gegevens,
corporaties waarvan Atrivé toevallig de gegevens heeft gekregen). De conclusie is dat ongeveer
152 complexen van de 384 qua verbruik op een omvang zitten waarbij het plaatsen van een collectieve installatie nader bekeken zou kunnen worden (97+55 complexen).
Rijlabels
cat 1. kleiner dan 3.000 kWh

Aantal

Gemiddelde van m² dakoppervlak
149

1.426

cat 2. 3.000-10.000 kWh

97

931

cat 3. 10.000-20.000 kWh

55

847

cat 4. groter dan 20.000 kWh

83

1.401

384

Gemiddeld: 1.181

Eindtotaal

Tabel 6 elektriciteitsverbruik van flats naar categorie stroomgebruik

2

Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de
afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en
transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die
hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.
3
Een corporatie meldt een hogere terugleververgoeding van 11 cent te krijgen in een
groot park. Voor de businesscase maakt dit niet uit, 7 of 11 cent zonder salderen versus
23 cent met salderen.
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In het algemeen is er per gebouw één exploitatiemeter, uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld
portiekflats waarbij iedere portiek een eigen CVZ-meter (Collectieve VoorZieningen) heeft en gebouwen waar bijvoorbeeld de liften een aparte meter hebben.
Als aangenomen zou worden dat:

van deze 152 aansluitingen ongeveer 100 aansluitingen flats betreffen en de helft daarvan geschikt is

de andere corporaties in Nederland naar rato van hun aantal woningen evenveel geschikte flats
hebben (2,3 miljoen/30.000 = 76 keer zoveel)
hebben de corporaties ongeveer 3.800 flats die in aanmerking komen voor een dergelijke constructie. AgentschapNL laat onderzoek naar het precieze potentieel uitvoeren, dit wordt rond de zomer
verwacht.
3.1.2

Technische geschiktheid en kosten en baten

De verlichting, de liften en technische installaties (pompen e.d.) krijgen hun stroom van een collectieve meter, de CVZ-aansluiting. De corporatie koopt daarvoor stroom in bij een leverancier en verrekent de kosten ervan in de servicekosten van de huurders. In deze flats kunnen corporaties de
opwekking van zonne-energie wegstrepen tegen de verbruikte stroom van het net (salderen). De
besparing op de inkoop van stroom kan gebruikt worden om de investering in de zonnestroom terug te verdienen.

Figuur 7 werking zonnepanelensysteem:

Panelen (op het dak van een flat) wekken stroom op

Via kabels komt de stroom bij een omvormer (op het dak danwel nabij het dak) die de stroom
omzet naar goede spanning. Van daaruit loopt een langere kabel naar een productiemeter (figuur), danwel rechtstreeks naar de verbruiksmeter.

Het energiebedrijf verrekent de geproduceerde en verbruikte stroom met elkaar en stuurt dus
een lagere factuur.
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Figuur 8: zonnepanelensysteem op dak van een flat

De investeringskosten kunnen per flat verschillen als gevolg van:

de mogelijkheid voor het aanbrengen van zonnepanelen; kan dit gecombineerd worden met
een natuurlijk moment (nieuwbouw en/of dakvervanging) om installatiekosten te verminderen?

de omvang van de installatie. De investeringskosten van installaties nemen af naarmate deze
groter worden als gevolg van schaalvoordelen op de installatiekosten.

Technische beperkingen. Een marktpartij noemde dat op basis van een technische scan van
170 flats, 40 flats (24%) afvielen omwille dergelijke technische beperkingen. Technische beperkingen zijn met name:
o de draagkracht van de dakconstructie (is deze in ieder geval voldoende, dient hier onderzoek naar gedaan te worden, dienen maatregelen genomen te worden?).
o het gemak waarmee de panelen naar het dak kunnen worden gebracht (hoe hoger en hoe
dichter op elkaar gebouwd, des te duurder).
o obstakels op het dak (ventilatie, airco, schotelinstallatie, schoonmaakinstallatie, dakranden,
…) waar de panelen in verband met schaduwvorming vandaan moeten worden geplaatst.
Hoe meer obstakels, des te meer engineering en des te langere kabels. Verder zijn eventuele meerkosten in verband met veilig werken op hoogte relevant.
o extra investeringen die genomen moeten worden om het risico van molest en/of diefstal af
te vangen.
o kosten voor het verzwaren van de meter waarop aangesloten wordt.
o hoe makkelijk een tracé tussen dak en de centrale meter kan worden gelegd.
(bron; bijlage 5 lessons learned, reacties uit marktuitvraag)
De opbrengsten kunnen per flat verschillen als gevolg van:

het huidige gebruik op de collectieve meter (zie 3.1.3).

oriëntatie: de oriëntatie en situatie op het dak van de flat is zodanig dat een oriëntatie van veel
panelen gericht op het zuiden mogelijk is, zonder dat panelen in de schaduw staan van elkaar
of van objecten op het dak (ventilatie, airco, schotelinstallatie, schoonmaakinstallatie, dakranden, …).

schaduwrisico’s: nieuwbouw, bomen die groeien, of er op het complex veel of weinig vogelpoep
valt (afhankelijk van mate waarin er vogelnestjes zitten), …

levensduur complex: gewenst is dat het complex nog een minimale levensduur heeft van 25
jaar (even lang als de exploitatieduur van de panelen).

3. Zonn e-en e rgi e o p fl at s vo or h et te ru gd ring en v an d e s e rvic ekos ten

Blad 31

De exploitatiekosten zijn met name afhankelijk van:

uit te voeren dakonderhoud. Hierbij gaat het niet zozeer om het bijhouden van het dak (het eraf halen en tijdelijk horizontaal verplaatsen van de panelen kost niet veel geld), maar wel om
de vervanging van het dak gedurende de exploitatieperiode (losschroeven, verticaal verplaatsen, wachten dus gemiste opbrengst, terug verticaal verplaatsen, opnieuw boren, vastschroeven).
3.1.3

Verdienmodel

Verrekenen opbrengsten en verbruik (salderen) is juridisch gezien geen probleem bij de
meeste leveranciers
De opbrengst van de zonnepanelen wordt ingevoerd op de collectieve meter. Zodoende ontvangt
de corporatie een lagere rekening voor de elektra (het zogenoemde salderen). Deze mogelijkheid
geldt alleen voor kleinverbruikersaansluitingen.
Het energiebedrijf is verplicht om tot 5.000 kWh te salderen, maar in de praktijk werken al een
aantal leveranciers mee aan het salderen tot grotere hoeveelheden. 4
Aenergie (voorheen woonenergie), grootste leverancier bij flats van corporaties geeft desgevraagd
aan te salderen tot 500.000 kWh (mits duurzaam opgewekt aantoonbaar en mits kleinverbruikersaansluiting). Er gelden ook geen boetes als een klant gaat terugleveren en daardoor minder stroom
afneemt.
Ook andere partijen (Greenchoice, Atoomstroom, Qwint in ieder geval) hebben een dergelijke regeling (bron: ervaringen diverse corporaties).
Corporaties die bij een andere partij energie afnemen (naar inschatting van Atrivé is dit een minderheid) dienen de mogelijkheden te verifiëren en zonodig over te stappen danwel hun contracten
aan te laten passen.
De mogelijkheid van salderen zou op enig moment kunnen vervallen, als er massaal zonnepanelen
worden geïnstalleerd en de wetgever niet wil dat de overheid energiebelasting misloopt.
Voor de businesscases is er vanuit gegaan dat salderen onbeperkt mag en niet vervalt voor bestaande systemen gedurende de looptijd.
Afhankelijk van de meter in het complex (draait deze automatisch al terug of niet en werkt dit goed
of niet) is geen of wel afstemming nodig met de netbeheerder en/of energieleverancier. Er ligt een
voorstel in de ministerraad om de salderingsgrens in ieder geval los te laten, maar gezien het gevallen kabinet is hier geen besluit overgenomen en ongewis is wanneer dit besluit valt (bron: mailwisseling met Aedes).
Een slimme meter, die over enkele jaren verplicht wordt geïntroduceerd, signaleert het netto verbruik of de netto opwekking (dus gelijktijdig verbruik wordt direct gesaldeerd).

4

“Wordt er meer dan 5.000 kWh per jaar via de aansluiting op het net ingevoerd, dan moet het
energiebedrijf op basis van artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor het meerdere
een redelijke terugleververgoeding betalen. De terugleververgoeding zal per energieleverancier
verschillen.” Bron: beantwoording Kamervragen 14-11-2011
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Opbrengsten hangen af van verbruik voor en na, niet zomaar 22 cent inrekenen, maar
goed onderzoeken
Relevant is dat de opbrengsten (vermeden kosten) afhangen van het precieze verbruik van de collectieve meters. In verband met de gestaffelde energiebelasting betalen corporaties boven 10.000
kwh minder energiebelasting.

Staffel

van

bedrag excl.
btw

t/m.

1

0 kWh

10.000 kWh

0,1140

2

10.001 kWh

50.000 kWh

0,0415

3

50.001 kWh 10 miljoen kWh

0,0111

4

10 miljoen kWh

Tabel: energiebelasting
Belasting.aspx]

elektra

0,0005
[bron:

www.deenergiegids.nl/Regulerende-Energie-

Het effect hiervan is dat voor de opbrengsten het verbruik vooraf bepalend is:

krijgt een corporatie voor stroom die teruggeleverd wordt aan het net maar 7 cent (voorbeeld
van 11 cent is wel bekend bij een groot veld).

kost stroom die verbruikt wordt tussen nul en 10.000 kWh ongeveer 22 cent (corporaties hebben een inkooPVoordeel ten opzichte van particulieren).

kost stroom die verbruikt wordt boven 10.000 kWh ongeveer 13 cent.

Figuur 9: tarieven energielevering dag, nachttarief en gemiddeld [bron: diverse vergelijkingssites
en kostenopgaven van corporaties]
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Het effect hiervan is dat het verbruik van de complexen (nu en in de toekomst, denk bijvoorbeeld
aan besparingen die nog gehaald kunnen worden) enerzijds en de omvang van de zonne-energieinstallatie anderzijds zeer nauw op elkaar moeten worden afgestemd om een maximale opbrengst
te realiseren.
De volgende tabel geeft vier, door Atrivé berekende, theoretische situaties weer:

In situatie 1 zit het verbruik vooraf ruim boven 10.000 kWh. De installatie is beperkt in omvang, waardoor het restantverbruik ook boven 10.000 kWh zit. De stroom die verdiend wordt,
bespaart maar 13 cent per kWh. In dit geval is de installatie dus te klein om maximaal te profiteren van salderen.

In situatie 2 zit het verbruik op dezelfde omvang, maar is een grotere installatie neergezet.
Zodoende wordt het verbruik tot 2.000 kWh teruggebracht en kan bijna maximaal geprofiteerd
worden van het salderen. Naast een relatief goedkopere installatie (want schaalvoordelen) zijn
ook de vermeden kosten hoger.

In situatie 3 zit het verbruik onder de 10.000 kWh. Er wordt een kleine installatie toegepast.
Alle zonnestroom wordt verrekend tegen de maximale elektraprijs (22 cent).

In situatie 4 zit het verbruik op dezelfde omvang. Er wordt een te grote installatie toegepast
waardoor de flat gaat terugleveren. Dit is zodanig ongunstig dat de opbrengst naar beneden
schiet.

Situatie

Post

1

2

18.000

18.000

3

4

Vooraf

verbruik totaal
kWh

Vooraf

kosten totaal
euro

€

3.214

€

3.214

€

1.725

€

1.725

Vooraf

kosten/kWh

€

0,18

€

0,18

€

0,22

€

0,22

Panelen

opbrengst panelen totaal kWh

Na installatie

verbruik totaal
kWh

Na installatie

kosten totaal

€

2.567

€

454

€

647

€

- 560

Besparing

besparing totaal

€

647

€

2.760

€

1.078

€

2.285

Besparing

besparing euro/kWh

€

€

0,17

€

0,22

€

0,14

8.000

8.000

5.000

16.000

5.000

16.000

13.000

2.000

3.000

- 8.000

0,13

Tabel 7 besparing door zonnepanelen afhankelijk van verbruik en ingezet volume:

Voor corporaties is van belang hier hun projecten goed op te selecteren:

De technische haalbaarheid altijd per flat bepalen inclusief toekomstig verwacht verbruik. Zijn
hierin bijvoorbeeld nog besparingen te verwachten door gebruik van efficiëntere technieken zoals led-verlichting?

De installatie niet groter maken dan het verbruik zolang terugleververgoeding (te) beperkt is.

De installatie kan dan erg klein worden, waardoor het niet meer interessant is (geen schaalvoordelen). Kosten installatie in euro per wattpeak (maat voor de installatieomvang) moeten
door specifieke omstandigheden niet extreem hoog worden.

Een goede stelregel is de investering in euro/Wp te delen door de verwachte opbrengst in euro/kWh. Daarbij streven naar een zo hoog mogelijk getal.
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Het bij dit rapport bijgevoegde excel-model biedt ondersteuning om zowel de besparing euro/kWh als de investering euro/Wp te berekenen.

Op




basis van het bovenstaande gegevens gaan we voor de businesscase uit van:
Flats met een verbruik van 10.000 tot 18.000 kWh.
Een installatie van 12 kWp die ordergrootte 10.000 kWh per jaar oplevert.
Besparingen van 22 cent per kWh (prijspeil 2013). NB. Dit betekent dus dat, om de resultaten
van deze rapportage te halen, alleen flats kunnen worden geselecteerd die net boven 10.000
kwh verbruik zitten. Bij een ander verbruik wordt het rendement lager, bij 18 cent wordt het
rendement 4% lager (zie 3.2.2) en bijlage in excel.

3.1.4

Verrekenmodel met huurders

Voor het verrekenen van de inkomsten zijn twee varianten aan de orde.
Verrekening via de servicekosten kan …
In de meeste huurovereenkomsten is opgenomen dat naast de kale huur servicekosten in rekening
worden gebracht. Het besluit servicekosten hanteert hiervoor een niet-limitatieve lijst van zaken
die wel en niet kunnen worden opgenomen.
Wel opgenomen kunnen worden leveringen en diensten, waaronder elektriciteit (en gas en water
en schoonmaakkosten en dergelijke). Zonnepanelen zijn niet expliciet benoemd, maar ook niet uitgesloten (voor woningen wel uitgesloten, zie paragraaf 2.6.1).
Zie [bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014932/geldigheidsdatum_22-06-2012].
In de afgelopen jaren hebben een aantal corporaties met SDE-subsidie dergelijke investeringen gedaan. Daarbij is vaak met bewoners afgesproken dat de kosten voor investering en beheer verrekend worden in de servicekosten.
De huurcommissie verklaart desgevraagd telefonisch dat wat betreft de verrekening van investeringen, er twee opties zijn:
1.
De afschrijving van investeringen in zonne-energie kunnen niet in de servicekosten worden
verrekend als deze zo gelabeld zouden worden. Deze zouden verrekend moeten worden via
het energielabel in de huur. Zonnepanelen worden dan vergeleken met bijvoorbeeld een lift.
Daarbij is voor de huurcommissie niet relevant de argumentatie dat een lift een verplichting is
die vanaf de bouw in een flat zit en zonnepanelen een service zijn.
2.
De levering van elektra (kWh) achter de meter kan wel worden verrekend, mits hiervoor een
gangbaar of lager tarief wordt gerekend. Dan ziet de huurcommissie zonnepanelen als de levering van elektriciteit. Hier is het niet-meer-dan-anders-principe van toepassing.
De huurcommissie gaf vervolgens op verzoek om een en ander schriftelijk te bevestigen aan, dat
een onderzoek gestart wordt naar deze materie om tot een schriftelijk standpunt te komen.
Mocht de huurcommissie in een later stadium alsnog tot een ander inzicht komen, zijn opties:

Het energiebedrijf kan de corporatie volledig factureren, een rekening die de corporatie doorbelast via de servicekosten (want het is stroom). Daarnaast krijgt de corporatie een creditfactuur
voor de opgewekte stroom die niet wordt doorgesluisd. Een corporatie werkt al zo en dat werkt
goed.

Een corporatie suggereert dat de energie BV de geleverde elektra afrekent met de toegelaten
instelling. De toegelaten instelling kan dan de factuur van de energie BV volledig als kosten
voor geleverde elektra rekenen.
3. Zonn e-en e rgi e o p fl at s vo or h et te ru gd ring en v an d e s e rvic ekos ten

Blad 35



In het geval van een VvE kan de corporatie afspraken maken met de VvE. De VvE factureert
dan de servicekosten naar haar kopers. Hier lijkt mogelijk een probleem te ontstaan. Als de
corporatie eigenaar is van de zonnepanelen en de VvE is eigenaar van de meter, dient de corporatie wellicht een leveringsvergunning te hebben [bron: presentatie Eversheds Faassen op
Sunday 2011].

Gegeven dat de huurcommissie nog niet schriftelijk reageert, wordt voor de businesscase uitgegaan van optie 2 (verrekening via de servicekosten mag als het stroom wordt genoemd) met genoemde backup-opties. Er is dus een sluitende afspraak te maken met de bewonerscommissie die
een individuele huurder niet kan aanvechten.
Het zou in de ogen van Atrivé jammer zijn als op basis van een wat technische discussie over wat
de corporatie op een factuur zet, mogelijk een energie BV moet worden opgetuigd. Dit lijkt een
zeer onwenselijke situatie waar noch corporaties, noch huurders, noch milieu iets mee opschieten.
Verrekening via het energielabel kan wel maar raakt kant noch wal wat betreft de relatie
met werkelijke besparing voor huurders
Naast servicekosten kan de installatie verrekend worden in de kale huur, via het energielabel.
Bij een installatie van 10 kWp is de besparing op de elektrarekening ordegrootte 2.000 euro per
jaar, oftewel 167 euro per maand. Als deze verdeeld wordt over 50 huurders is de besparing voor
de huurders 3,35 euro per maand.
Als PV-panelen voor collectieve voorzieningen elektriciteit opwekken, tellen ze toch mee in het
energielabel van de woning. Dus als een installatie van 10 kWp wordt verdeeld over 50 huishoudens, telt bij elke installatie 0,2 kWp mee. Immers, Op flats worden de panelen naar rato naar individuele woningen gerekend, als de panelen op het perceel van het gebouw zijn geplaatst. Dat de
installatie wordt verrekend op de collectieve meter en de bewoner hier dus geen direct voordeel
van heeft, doet vanuit het energielabel niet ter zake (bron: mailwisseling Isso december 2011).
De onderstaande tabel toont aan dat hiermee vreemde effecten ontstaan (bron: berekeningen
Atrivé op basis van een gemiddelde flat)

De mate waarin de energie-index van de woning stijgt, wordt mede bepaald door de omvang
van de woning. Eenzelfde installatie geeft op een woning van 60 m² een grotere stijging (0,07)
dan op een grotere woning van 100 m² (0,05 in de energie-index). Daarmee maakt een kleinere woning eerder een labelstap, terwijl de besparing op de servicekosten voor beide woningen
gelijk is.

Of een labelstap leidt tot meer of minder huurverhoging is afhankelijk van het label dat de woning heeft. Er komen 4 punten bij voor een stap van D naar C, 13 (!!) voor een stap van C naar
B, 4 voor een stap van B naar A (zie tabel 10).
Bestaand label D
Omvang
woning

Stijging
energieindex

% labelstap

60 m2
80 m2
100 m2

0.07
0.06
0.05

18%
15%
13%

Gemiddeld
Punten
erbij
0.7
0.6
0.5

Bestaand label C

Bestaand label B

Streefhuur
erbij

% labelstap

Streefhuur
erbij

% labelstap

2.5
2.2
1.8

23%
20%
17%

10.9
9.4
7.8

28%
24%
20%

Gemiddeld
Punten
erbij
3.0
2.6
2.2

Gemiddeld
Punten
erbij
1.1
1.0
0.8

Streefhuur
erbij
4.0
3.5
2.9

Tabel 8 berekening stijging streefhuur als gevolg van verrekenen van installatie in het energielabel:

stijging energie-index: de stijging van de energie-index door het verrekenen van de installatie
in het energielabel (uitgaande van 10 kWp bij 50 woningen krijgt elke woning een installatie
van 0.2 kWp toegerekend)
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kans dat de woning een labelstap krijgt als gevolg van de stijging van de energie-index. Dit is
berekend door de stijging van de energie-index te delen op de omvang van de energielabelklasse
gemiddeld aantal punten erbij: de stijging van het aantal punten áls de woning een labelstap
maakt (van D naar C is 4, zie tabel 10), vermenigvuldigd met de kan dat de woning een stap
krijgt.
Streefhuurstijging als gevolg van meetellen zonnepanelen op flat in energielabel van individuele
woning, uitgaande van 3,60 euro per punt





Energielabel

Punten eengezinswoning

Punten meergezinswoning

A++

44

40

A+

40

36

A

36

32

B

32

28

C

22

15

D

14

11

E

8

5

F

4

1

G

0

0

Tabel 9 waardering energielabels per 1 juli 2010. Omdat bij verbetering van label C naar B voor een
meergezinswoning 13 punten worden verdiend, kan een flinke huurverhoging worden gerekend als
die labelstap net ontstaat door het plaatsen van de panelen op het dak van de flat.

Het effect hiervan is dat eenzelfde installatie (verdeeld over 50 woningen) zeer verschillende opbrengsten kan hebben (zie tabel 9):

Bij een grote woning (100 m²) met label D gemiddeld maar 1,8 euro per maand.

Bij een kleine woning (60 m²) met label C gemiddeld wel 10,9 euro per maand.
Oftewel er is geen enkele relatie meer met de daadwerkelijke besparing op de servicekosten.
Conclusie: verrekenen via de servicekosten heeft de voorkeur
De investeringen in zonne-energie kunnen volgens het niet meer dan anders principe bij de huurders, via de servicekosten in rekening worden gebracht (voorbehoud dat huurcommissie schriftelijk
dezelfde positie inneemt als telefonisch danwel dat een constructie met facturering via een energiebedrijf wordt gevonden).
Daarnaast is er een verdienmechanisme door de verrekening van het collectieve gebruik in de
energielabels van de huurders. Echter, dit mechanisme raakt kant noch wal als het gaat om een
reële verrekeningsmethodiek tussen huurder en verhuurder, de ene bewoner betaalt 10 keer zoveel als de andere, afhankelijk van m2 woning, en het label van de woning.
De Woonbond maakt hier dan ook bezwaar tegen (bijlage 18).
Voor de businesscase wordt er daarom vanuit gegaan dat verrekening enkel via de servicekosten
plaatsvindt.
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3.2

Corporatie investeert

In de vorige paragraaf is weergegeven welke complexen interessant zijn, hoe het verdien- en verrekenmodel werkt. In de nu volgende paragrafen wordt beschreven wie er investeert en wat daarvan het rendement is. Aan het eind van het hoofdstuk volgen conclusies.
3.2.1

Aannames

In het rapport wordt gerekend met drie scenario’s: gunstig, neutraal en ongunstig.
Hier volgt een opsomming van de gehanteerde parameters (bronnen zijn diverse corporaties, inschattingen van Atrivé en marktpartijen, plus inzage in het kasstromenmodel van één externe partij die wil investeren)
Hoofdinput:

Exploitatieduur is een termijn van 25 voor een gunstig scenario, aflopend naar20 jaar voor een
ongunstig scenario. [bron: rekenmodellen diverse corporaties]

Fiscale constructie: conform 2.5.1 zijn vier varianten mogelijk. Gerekend wordt met de exploitatie binnen een energie BV zonder energie-investeringsaftrek omdat deze niet zeker is (corporatie moet winst maken). Dit is aanpasbaar in de excel-sheet.

Vermogen van de installatie: voor alle scenario’s wordt uitgegaan van een installatie van 12
kWp. Een paneel is ongeveer 1,5*1 meter, er zijn ordegrootte 50 panelen nodig (bij 235 Wp
per paneel). De precieze ruimte op het dak is afhankelijk van schaduwvorming en dergelijke. In
de regel worden panelen in rijen achter elkaar gelegd met voldoende dakafstand.

Investering: in de marktuitvraag werden door partijen verschillende prijzen genoemd voor de
turnkey-installatie bij een door corporaties gedefinieerd kwaliteitsniveau. De onderstaande figuur geeft het minimum van alle prijzen en het gemiddelde. Uitgegaan wordt van 1,2, 1,4 en
1,6 euro/Wp.

Vervangingstermijn omvormers. In de marktuitvraag is een garantie van 10 jaar gevraagd,
wellicht is een garantie van 15 jaar tegen meerkosten ook mogelijk. Als aanname is gehanteerd dat de omvormer 14, 12 danwel 10 jaar meegaat, afhankelijk van het scenario.

Figuur 10 minimale en gemiddelde prijzen voor systemen van verschillende omvang op basis van
marktuitvraag zonnighuren. (Prijzen voor 30 kWp zijn relevant bij meerdere kleinverbruikersmeters
op 1 dak (bijvoorbeeld portieken) en bij salderen met bewoners (zie hoofdstuk 4)
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Voor de prijs van de omvormers bij vervanging is een prijs van 2.000 tot 2.400 euro opgenomen (huidige inschatting) en een indexering voor de ontwikkeling van de prijzen hierin (wellicht worden ze goedkoper, wellicht duurder).
Conform bijlage 6 zijn werkelijke opbrengsten in kWh/Wp van 950 tot 700 euro ingevoerd in
het eerste jaar. Daarnaast worden panelen ouder en leveren ze iets minder op, de degradatie is
vastgezet op 0,45 – 0,7% per jaar (lineair).
De indexering van de huidige stroomprijs bepaalt hoeveel er bespaard zal worden. Als de
stroomprijzen extreem stijgen, is het verstandig nu panelen neer te zetten. De indexering is
gezet op 3 tot 5%. Hoewel de energieprijzen stijgen, signaleert Atrivé ook dat er geluiden opgaan dat de energiebelasting niet kan blijven meestijgen. Daarom is uitgegaan van een behoudende stijging van 3 tot 5%. In geval gerekend wordt met het doortrekken van de trend uit het
verleden 7% wordt de businesscase direct rondgerekend.
De rekenrente (discontovoet) is mede afhankelijk van beleid van de corporatie, marktomstandigheden, mogelijkheden om revolverende fondsen (laagrentende leningen) aan te trekken en
de mate waarin risico verdisconteerd wordt Bijlage 16 geeft meer detail op de rente in verschillende varianten voor wie investeert. De rente is gezet op 4,25% gunstig tot 5,25% ongunstig.
De opbrengst van de panelen is afhankelijk van het verbruik vooraf (zie 3.1.2). In het meest
gunstige geval gebruikt de installatie net meer dan 10.000 kWh en zijn de vermeden inkomsten maximaal (23 cent). In het minst gunstige geval gaat de corporatie terugleveren. De opbrengst is nu voor alle scenario’s op 22 cent gezet. Feitelijk is dit een te voorspellen waarde:
als de flat qua verbruik niet geschikt is voor 12 kWp, moet er minder of juist meer, of helemaal
geen installatie op.
Er zijn GEEN meerkosten gerekend voor de juridische organisatie rond de energie BV (oprichten, financiële regelingen etc.). De achtergrond hierbij is dat deze kosten met name afhangen
van hoeveel projecten onder de energie BV hangen.

Onderliggende parameters, overige eenmalige kosten en baten:

Meerkosten/reservepotje. Afhankelijk van de keuze van het project kunnen er op complexniveau meerkosten ontstaan. Deze worden in het gunstige scenario op nul geraamd, in het ongunstige scenario op 1.000 euro. Hierbij wordt met name gedacht aan de kosten voor het
vervangen van de meters. Afhankelijk van de huidige meters moeten deze mogelijk vervangen
worden door meters met een 3*80A-vermogen. Daarbij is gewenst dat de meetgegevens op
afstand kunnen worden uitgelezen ten behoeve van inzicht in verbruik, opwekking en saldering. De kosten hiervoor worden geraamd op 400 euro per flat [bron: prijsopgaaf van een netbeheerder aan een corporatie].

De kosten voor onderzoek van een flat (op afstand, ter plaatse en voor tekeningen) worden bij
batchgewijze opdrachtverstrekking geschat op 600 euro per flat. In het gunstigste geval is elke
flat geschikt, in het minst gunstige geval maar 40%. De kosten worden verdeeld over de geselecteerde flats [bron: reacties marktuitvraag].

De interne kosten van de corporatie voor marketing onder huurders, overhead en projectbegeleiding zijn geschat op 800 tot 1.400 euro. De ervaring van Atrivé is dat corporaties hier zeer
verschillend mee omgaan (wat definieer je als kosten voor het project en wat is gewoon “je
werk” als maatschappelijke organisatie?). Atrivé heeft nu op basis van input van vier corporaties hier bedragen opgenomen. Relevant is dat overheadkosten verhoudingsgewijs dalen bij
een groter project (meer flats).

Externe kosten voor inhuur (notaris, adviseur, jurist) worden geschat op 800 tot 1.400 euro.
Hier is relevant hoeveel flats met dezelfde constructie worden bediend en ook hoe dit wordt
omgeslagen (is het een pilotproject of moet het uit kunnen?).
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De post subsidies is op nul gezet, omdat de subsidie van 15% alleen haalbaar is in geval van
ZAV-aanpak (zie 7.3) .

Onderliggende parameters, exploitatielasten

Voor management-uren van de corporatie is 200 tot 600 euro per jaar opgenomen, op basis
van input uit modellen van vier corporaties.

Voor inspectie, reiniging, meetkosten, uitlezen via wifi of gprs, beheer op afstand en dergelijke
is 800 tot 1.200 euro per jaar opgenomen [bron: marktpartij, berekening geverifieerd door
Atrivé op basis van andere bronnen met informatie over diverse kostenposten]. Bijvoorbeeld de
kosten voor het uitlezen van de meter zijn ordegrootte 85 euro per jaar (gprs-kosten).

Voor verzekering is 35 euro per jaar opgenomen [bron: marktpartij].

Er zijn geen extra kosten opgenomen voor beheer van het dak. De aanname is dat dit maar
één keer voorkomt en dat de meerkosten dan beperkt zijn.
3.2.2

Financiële resultaten

Voor de businesscase zonnighuren heeft Atrivé een financieel model ontwikkeld. Hierbij is deels gebruik gemaakt van financiële modellen van corporaties en marktpartijen.
Gewerkt is met een gunstig, neutraal en ongunstig scenario.
Bijgevoegd bij het rapport is een financieel model in excel waarin de gebruiker:

alle hiervoor genoemde aannames en scenario’s kan aanpassen naar believen.

de Internal Rate of Return (IRR) en Netto Contante Waarde (NCW).

de balans en verlies & winstrekening kan aflezen.
Onderstaande grafiek geeft de kasstromen in het gemiddelde scenario. Met eventueel te betalen
vennootschapsbelasting is geen rekening gehouden; uitgaande van een winstsituatie worden de
kasstromen hierdoor potentieel negatief beïnvloed.

Figuur 11 kasstromen gemiddelde scenario bij systeem van 10 kWp

De figuur laat zien dat de kasstromen steeds beter worden, omdat de kWh-prijs geïndexeerd
wordt. Echter, rond jaar 10 zit een hapering, in verband met de vervanging van de omvormers
(gemodelleerd is dat de omvormers weliswaar gemiddeld in een jaar stuk gaan, maar bij meerdere
projecten zal de daadwerkelijke vervanging over meerdere jaren verspreid zijn).
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De onderstaande tabel geeft de IRR en NCW in drie scenario’s. Logischerwijs maakt een renteverschil van 15%, afschrijven in 20 of 25 jaar, een investering die 15% hoger of lager uitvalt voor het
betreffende complex, opbrengsten in kWh die 15% mee- of tegenvallen een wereld van verschil.
gunstig

middel

Ongunstig

IRR (rendement op investering)

17%

6%

negatief

Netto contante waarde

€ 35.000

€ 2.800

€ -28.000

Tabel 10 IRR en netto contante waarde bij verschillende scenario’s

3.2.3

Risico’s en kansen

De voornaamste risico’s zijn door Atrivé en corporaties ingeschat en in onderstaande tabel samengevat.
Prettig voor de businesscase is dat de grootste effecten zitten in risico’s/kansen die bepaald worden
door ofwel beleidskeuzes ofwel specifieke complexomstandigheden.
Daarmee kunnen corporaties de resultaten van de businesscase sturen.
De grote onbekende factoren blijven de werkelijke opbrengst van panelen (kan deels als risico bij
de leverancier worden gelegd met een bonus/malus-constructie) enerzijds en de stijging van de
energieprijs anderzijds.
Resultaat
6%)

op

IRR

(was

Aspect

Risico/Kans

Beleidskeuze

Interne uren van de corporatie drukken niet op de businesscase

+ 3%

Beleidskeuze

Exploitatieduur 25 jaar iPV 22 jaar

+ 4%

Beleidskeuze

Investering niet in energie BV maar in
toegelaten instelling

0%

Specifieke
corporatieomstandigheden

Energie-investeringsaftrek omdat winst
wordt gemaakt

+ 5%

Specifieke
corporatieomstandigheden

Panelen staan in gunstig (zuid, aan
zee) of ongunstig (noord, aan land)
gebied qua zonneschijn (+ of – 9%)

+/- 1,5%

Beleidskeuze
extern effect

Rente valt 1% mee of tegen

danwel

(geen effect op IRR, wel
effect op NCW ± 3.000
euro)

Extern effect

Energieprijs (en daarmee besparing)
stijgt 6% of 2% (aanname 4%)

+/- 3,5%

Extern effect

Exploitatielastenindexering 1% danwel
3% (basis 2%)

+/- 1%

Complexselectie

Flat niet ideaal qua verbruik ten opzichte van omvang installatie, dus lagere opbrengst (18 cent iPV 22 cent)

Min 4%

Tabel 11 risico’s en kansen en het effect hiervan op het rendement van de businesscase
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Kwalitatieve risico’s zijn:

verkoop: aanname zonne-energie is eigendom van corporatie.

risico toekomstige ontwikkelingen, nieuwe meter, vervallen salderingsopties (zie hoofdstuk 10
discussie).

als een bedrijf (externe partij die investeert) failliet gaat.
3.3

Externe partij investeert

Een externe partij kan investeren als deze formeel gezien een recht van opstal krijgt (bijlage 11).
Lang niet elke partij vraagt een notarieel vastgelegd recht van opstal, bij kleine systeemgroottes is
dit in hun beleving niet nodig en verzwaart het de businesscase onnodig. Het is prettig voor de
corporatie en huurders als een externe partij dit niet verlangt, het juridisch risico ligt dan bij de
ontzorgende partij.
Gezamenlijke eigenaren kunnen een opstalrecht verlenen. Mogelijk heeft dit een relatie met de hypotheekvoorwaarden van eigenaren [bron: presentatie Eversheds Faasen op Sunday, 2011].
De VvE moet opstalrecht verlenen of de VvE moet gebruik van het dak toestaan. Opstalrecht kan
leiden tot aanpassingen in de hypotheekvoorwaarden bij alle leden van de VvE.
Voor de businesscase is uitgegaan van realiseren van een recht van opstal.
3.3.1

Wat biedt de markt aan?

In de marktuitvraag werd gevraagd om een dergelijke variant aan 40 marktpartijen. Een variant
met externe investeerder was gedefinieerd in de marktuitvraag als “de variant waarin een derde
partij voor eigen rekening en risico de zonnepanelen inkoopt, plaatst, beheert. De corporatie geeft
deze partij hier toestemming voor, verleent medewerking en maakt afspraken over o.a. kWhprijzen” [bron: marktuitvraag].
Van de 29 marktpartijen die reageerden boden 9 partijen een externe investeringsconstructie aan
voor flats. Er zijn een aantal creatieve varianten aangeboden:







Een externe investeringsvariant was feitelijk geen ontzorging maar een leasevariant,
waarbij nog steeds het risico en rendement van de exploitatie bij de corporatie ligt (zie
verder).
Een tweetal bedrijven vroeg (achtergestelde) leningen van de corporatie in een gezamenlijke onderneming (joint venture), danwel een laagrentende lening van Bank Nederlandse
Gemeenten/waarborgfonds. Daarmee blijft het grootste deel van het risico bij de corporatie liggen, mede omdat deze joint venture verder met extern geld werd gefinancierd.
“Echte” ontzorgingsvarianten waarin een derde partij voor eigen rekening en risico investeert en exploiteert, conform de uitvraag.

Het viel op dat er niet altijd relatie was tussen de investering die gedaan moest worden en de ontzorgingsprijs. Bijvoorbeeld een partij gaf bij de investering aan dat een grotere installatie relatief
goedkoper was, maar rekende vervolgens bij het ontzorgingsscenario voor een grote en een kleine
installatie dezelfde kWh-prijs. Dit gaf de indruk dat de markt voor dit soort varianten nog onvolwassen is danwel dat de marktuitvraag door deze of gene wat snel is ingevuld.
Binnen de “echte” ontzorgingsvarianten werden sterk verschillende prijsniveaus genoemd (18 tot
27 cent bij 12 kWp) en ook sterk verschillende indexeringen (nul tot 7% per jaar).
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In de volgende grafieken is te zien dat, afhankelijk van de prijs die per kWh bespaard zou worden,
een ontzorgingsvariant meer of minder voordelig kan zijn.
Relevant is voor deze businesscase stil te staan bij het rendement dat een externe partij werkelijk
kan maken op basis van enkele aannames.

Figuur 12 Elektraprijs (kWh-prijs) van ontzorgingsaanbiedingen, uitgezet tegen de kWh-prijs die
corporaties nu betalen en een indexering daarvan

3.3.2

Aannames

Omdat de aanbiedingen uit de marktuitvraag nog onduidelijk waren, heeft Atrivé de businesscase
van de ontzorger gesimuleerd in het zelfde excelmodel.
De businesscase voor de ontzorgende partijen wijkt in een aantal aspecten af van die van de corporatie. Op basis van de input van één ontzorgende partij is hun kasstromenmodel vergeleken met
het kasstromenmodel bij zelf exploiteren.
Hierin ziet Atrivé de volgende verschillen:

De externe partij kan waarschijnlijk in ieder geval energie-investeringsaftrek claimen direct in
het eerste jaar en heeft daar geen onzekerheid over.

Vaak wordt gerekend met een kortere horizon van 15 jaar. Dit is de maximale termijn waarover financiering kan worden gekregen (bron: raadpleging financiers en marktpartijen, bijlage
16). Door ook de garantie op de omvormers naar 15 jaar te onderhandelen, ontstaat er feitelijk
geen risico.

Omdat de partij veel ervaring heeft, kan gerekend worden met lage investeringskosten, duidelijke opbrengsten (850 kWh/Wp) en lage beheerkosten (vergelijkbaar met het gunstige scenario voor de corporaties).

Gerekend kan worden met een rente van 4,5 tot 5,5% afhankelijk van de mate waarin de partij
eigen middelen en/of zekerheden kan inbrengen. Corporaties rekenen met lagere rentes.
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Verder vragen alle ontzorgers dat de corporatie de facturatie verzorgt en de huurders werft. Er
blijft dus een inspanning voor de corporatie en er blijven projectmanagementkosten. Deze kosten zijn ook in de businesscase meegenomen. Voor de berekening van het rendement ten opzichte van het scenario waarin de corporatie investeert moet immers een faire vergelijking
worden gemaakt.
De kosten van recht van opstal zijn verdisconteert in de businesscase van de ontzorgers.

3.3.3

Resultaten: voordeel voor corporatie/huurders, g ecombineerd model interessant?

Atrivé heeft de hiervoor genoemde aannames doorgerekend in hetzelfde businessmodel en met dezelfde stroomprijzen. Op basis van deze aannames maakt een externe partij een lager rendement
dan de corporatie in het gemiddelde scenario zou maken in geval van zelf exploiteren.
Hierbij speelt met name de kortere exploitatietermijn in combinatie met de hogere rente.
Dus moet een hogere stroomprijs gerekend worden door een externe partij. Om een rendement
van 5% te halen (minimaal gezond rendement), komen externe partijen uit rond 23 cent met een
indexering van 3%.
Bij die prijs is er verlies danwel een zeer beperkt voordeel voor de corporatie (afhankelijk van hoe
de flat qua verbruik zit voor en na ten opzichte van de energiebelastingstaffel, zie 3.1.3).
De restvraag is: als de externe partij heeft afgelost en 5% rendement heeft, wat gebeurt er dan
daarna? Als de installatie dan van de corporatie wordt en nog 10 jaar meegaat, heeft de corporatie
nog 10 jaar gratis stroom. Dit punt is niet helder in de aanbiedingen en was ook niet specifiek uitgevraagd in de marktuitvraag.
3.3.4

Kwalitatief

Atrivé ziet de volgende bezwaren in een ontzorgingsvariant.
Ontzorger kiest eerst het laaghangend fruit, hier liggen de kansen
Als voorwaarde voor ontzorging werd door externe partijen met name benadrukt dat de externe
partij beoordeelt welke projecten hij wel en niet uitvoert.
De partij zal een selectie maken op complexen en woningen om tot een optimale prijs te komen.
Zijn keuze zal dan vallen op woningen en flats waar met zo laag mogelijke installatiekosten, waar
een zo groot mogelijke installatie kan worden neergezet (schaalvoordelen), met een zo gunstige
mogelijke hellingshoek en oriëntatie (maximale opbrengsten).
De externe partijen stelden daarbij over het algemeen een proces voor waarin na een principeakkoord complexen worden geschouwd en daarna een finale prijs wordt gemaakt. Onduidelijk is wie
de kosten van het schouwen voor zijn rekening neemt.
Onzes inziens is het nadeel van een dergelijke procedure dat de prijs altijd omhoog kan (zal) gaan
als het project tegenvalt (of dit geclaimd wordt). Hierover moeten aan de voorkant goede afspraken gemaakt worden.
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Contractuele voorwaarden pm
In het kader van het onderzoek is door één van de corporaties een afgesloten contract met een
recht van opstal getoond aan Atrivé. Hierin vallen de volgende zaken op:

De deelnemende BV van de externe partij is een dochteronderneming van de partij die feitelijk
opereert in de markt. De leverancier geeft aan dat deze constructie is neergezet om maximaal
gebruik te maken van energie-investeringsaftrek. De dochter zal kosten voor engineering, inkoop van diensten et cetera. moeten afdragen aan de moedermaatschappij, in de dochter blijft
alleen het netto resultaat over. Daarom zit het risico van falen van projecten bij de dochter, die
gefinancierd wordt door de bank.
Relevant en gebruikelijk voor dit soort contracten is af te dekken doordat de moedermaatschappij aanspreekbaar blijft voor de corporatie, ook als de dochter technisch gezien failliet zou
gaan.

De corporatie moet zorgen dat onbevoegden geen schade kunnen aanrichten aan het systeem.
Als dit wel gebeurt, is dit voor rekening van de corporatie. Feitelijk betekent dit dat de corporatie een flinke schadepost kan krijgen als dieven (delen van) de installatie weghalen of deze
gemolesteerd wordt. Overigens is dit wel een flinke operatie voor de dieven. Een alternatief zou
zijn dat de externe partij de fysieke beveiliging van het dak zoals de corporatie die treft, goedkeurt. De leverancier geeft aan dat dit risico inmiddels ondervangen is door een verzekering die
de leverancier kan afsluiten.

Verder worden van de corporatie logische zaken gevraagd. De corporatie moet de overhangende begroeiing snoeien en andere schaduw vermijden voor zover in vermogen. De corporatie
kan éénmalig groot onderhoud plegen waarbij de minderopbrengst en het verplaatsen van systemen voor rekening van de externe partij komt. Indien onderhoud vaker voorkomt, wordt
hiervoor afgerekend. Als er al internet is, dan wil de leverancier hier gebruik van maken voor
het uitlezen van systemen, anders realiseert hij het zelf. Bij sloop/verbouw koopt de corporatie
de installatie over tegen restwaarde of verplaatst hij deze voor eigen rekening en risico.

Naast het recht van opstal dient in geval van levering aan de corporatie ook een elektriciteitsafname overeenkomst te worden gemaakt (hoeveel stroom wordt geleverd, welke periode,
welke tarieven, hoe indexeren, wanneer, hoe betalen? Et cetera). Een dergelijk contract is niet
ingezien door Atrivé.
3.4

Energie-coöperatie/huurders kopen installatie zelf

Bij de onderzoekers zijn geen initiatieven bekend waarin de huurders zelf de installatie kopen.
Wel is mogelijk dat de VvE zelf de installatie aanschaft. Bijlage 13 beschrijft het coöperatieve model, voor zover Atrivé bekend is dit vooralsnog alleen toegepast op woningen (zie hoofdstuk 5).
Het maakt niet uit wie de exploitatie voor zijn rekening neemt, belangrijk is de juridische vorm
waarin dit gebeurt (zie 2.2.1) en de mate waarin fiscale voordelen kunnen worden benut.
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3.5

Conclusie en aanbeveling

In het gunstige scenario van zelf exploiteren ontstaat een zodanig verdienpotentieel dat iets teruggegeven kan worden aan huurders. Bezien zou moeten worden in de praktijk of een dergelijk
scenario ook in de praktijk gerealiseerd kan worden (aanbesteding).
In het basis-scenario is een acceptabel rendement te halen, waarbij een behoudende inschatting is
gemaakt van de energieprijsstijging. Er blijft dan niet direct een substantiële besparing voor de
huurder over, maar deze is wel beschermd tegen exponentiële stijging van de energieprijs.
Corporaties hebben een groot aantal bepalende factoren (welke levensduur, welke rente, meerekenen van interne uren, kiezen van alleen de gunstige complexen of allemaal) zelf in de hand.
Als corporaties energie-investeringaftrek kunnen benutten omdat ofwel de toegelaten instelling ofwel de energie BV winst maakt, wordt de businesscase zeker gunstig.
Een afspraak die een corporatie met de huurders heeft gemaakt, “als het systeem voordelig blijkt,
zien jullie dat terug”, zou interessant kunnen zijn. Ook een scenario waarin een vaste prijs wordt
afgesproken voor de stroom met een beperkte indexering kan voor huurder en verhuurder interessant zijn.
Een pure ontzorgingsvariant biedt mogelijkheden om zonder investering zonnepanelen op het
dak te leggen. Financieel bieden ontvangen reacties van marktpartijen niet direct soelaas. Feitelijk
wordt er geen voordeel aangeboden ten opzichte van de huidige en toekomstig verwachte stroomkosten. Daarbij dient de corporatie ook in een ontzorg-variant kosten te maken die niet versleuteld
zijn in de businesscase. Dit komt met name door de korte afschrijvingsperiode van 15 jaar en de
hogere rente.
Wellicht is een hybride model mogelijk, bijvoorbeeld een variant waarin:

de corporatie de externe partij zekerheden biedt om aan een lage financiering te komen.

de externe partij de installatie na 15 jaar (als het rendement gehaald is) om niet overdraagt
aan de corporatie.
De corporatie krijgt dan na 15 jaar nog 8 tot 10 jaar gratis stroom (maar draait ook op voor eventuele beheer- en verwijderingskosten).
Door gebruik te maken van de kracht van beide modellen (fiscale mogelijkheden en alles in één
hand van de ontzorger versus lange termijn perspectief en financieringsmogelijkheden van de corporatie) wordt de businesscase zeker sterker.
Van belang is om hier als opdrachtgever goed na te denken over de balans tussen rendement en
risico: waartoe is de corporatie wel en niet bereid, waar liggen risico’s, wie waarborgt het belang
van de huurder? In beide varianten (inkoop of ontzorgen) dient de corporatie goed na te denken
over leveringszekerheid, garanties, afspraken over complexen die in aanmerking komen, omgaan
met tegenvallers, aan laagrentende leningen komen … Het ontzorgingsmodel vraagt qua organisatie van de opdrachtgever en inspanning in de gunningsfase vergelijkbare aandacht, maar in het
beheer minder.
In een toekomstscenario waarin de prijzen van elektra nog iets zijn opgelopen en de kosten voor
installatie nog iets zijn gedaald (-30% ten opzichte van gemiddeld scenario), wordt een sterker
rendement gehaald. Dit is voor de komende 2 tot 3 jaar niet spectaculair.
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4

Zonne-energie op flats met verrekening
van het verbruik van de huurders

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden om op flats te verrekenen met huurders.
Paragraafsgewijs:
1. De techniek wordt besproken.
2. De juridische situatie (waarom mag het nog niet?).
3. Het potentiële financiële gewin.
4. De conclusies en aanbevelingen worden besproken.
4.1

Technisch en geschikt vastgoed

Met name voor de flats met een grootverbruikersaansluiting, die zelf geen hoge energiebelasting
betalen en ook niet kunnen salderen, lijkt verrekening met bewoners dé oplossing.
Immers, het salderen met bewoners levert ordegrootte 23 cent per kWh, het zelf terugleveren op
een grootverbruikersaansluiting 7 cent per kWh.
Het gaat dan om de grotere flats.
Op basis van de marktuitvraag wordt geconstateerd dat een installatie van 30 kWp ongeveer 7%
goedkoper zal zijn dan een installatie van 10 kWp (ordegrootte wat nodig is voor het collectieve
verbruik).
Die combinaties, groot dakoppervlak, schaalvoordelen in de installatie en een hoge terugleververgoeding maken de businesscase in potentie een goudmijn voor de bewoners en een fikse klap voor
de energiebelasting. Resultante is dat er nogal wat discussie over is (zie 4.2.3).
4.2

Juridische situatie

4.2.1

Oplossingen in de markt zijn meer of minder duur qua
techniek…

De stand van zaken in de markt is dat er de volgende oplossingen zijn [bron: deskresearch, gesprek Alliander, en inkomende mails/telefoontjes n.a.v. NOS-journaal]:
1. Niet salderen. Het vermogen van de installatie op het dak wordt afgestemd op het verbruik van
de kleinverbruikersaansluitingen (zie verder hoofdstuk hierboven).
2. Ieder een eigen kleine zonnestroominstallatie. De bewoners krijgen allen via een gebruikersrecht de mogelijkheid de stroom van een kleine zonnestroominstallatie op het dak af te nemen.
Feitelijk wordt hiermee de situatie op een eengezinswoning nagebootst. Deze oplossing zal in
veel gevallen niet aantrekkelijk zijn qua kosten. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten
voor eengezinswoningen, er zijn meerkosten voor dakdoorvoeren en er is een complexe situatie qua beheer. De belastingdienst geeft in een brief aan een leverancier op basis van een casus van 100*2 kWp, in een ontzorgsituatie (ontzorger factureert kWh aan bewoner) antwoord
op de vraag of energiebelasting dient te worden afgedragen. De belastingdienst bepaalt dat,
gegeven dat er sprake zou zijn van meerdere onroerende zaken (dak van een flat en individuele woning, te beoordelen door gemeente of dit aparte onroerende zaken zijn). De vraag is of de
kabels tussen deze onroerende zaken beschouwd dienen te worden als een (distributie)net.
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Indien de NMA niet heeft geoordeeld dat er sprake is van een distributienet is er sprake van
één installatie. Oftewel: de NMA moet oordelen. Er is nog niet gevraagd om een oordeel. Atrivé
schat in dat de NMA desgevraagd zal oordelen dat sprake is van een distributienet.
3. Samen een grote zonnestroominstallatie. Een grote zonnestroominstallatie wordt voorzien van
een stroomverdeler/switchbox/… (diverse namen circuleren in de markt bij verschillende partijen). De oplossing is vergelijkbaar met 2 (er worden nog steeds draden getrokken), maar is
goedkoper omdat op het dak één grote installatie staat (minder omvormers en dergelijke nodig
zijn). Een dergelijke installatie kan qua techniek vergeleken worden met een Gezamenlijke Satelliet Ontvangst-oplossing voor schotelantennes. Enkele leveranciers zijn bezig met deze oplossing, enkele andere leveranciers geven aan dat de nadelen van deze oplossing niet opwegen
tegen de voordelen ten opzichte van oplossing 2. De juridische vraagstukken zijn vergelijkbaar
met 2, zo mogelijk nog groter omdat niet elke bewoner zijn eigen panelen/omvormer heeft.

4. Eigen stroomnet voor de flat. De flat maakt een eigen stroomnet en brengt alle aansluitingen op woningniveau terug tot één aansluiting op flatniveau. Binnen de flat worden investeringen in en opbrengsten van de installatie gesaldeerd.
5. Juridisch oplossen. Op diverse plaatsen wordt geëxperimenteerd met modellen waarin juridische entiteiten worden opgericht die samen de zonne-energie exploiteren. Een stichting krijgt
het gebruiksrecht van het dak en bewoners kunnen daar een stukje van kopen. Een en ander
soms gepaard door steun van gemeenten. “De wet zegt dat het al mag. De gemeente Leeuwarden steunt ons hierin, tegen de wens en wil in van het Ministerie van Financiën. De gemeente wil dan ook dat de rechter zich hierover uitspreekt. Nog deze zomer volgt een
rechtszaak.” [nieuwsbericht vanuit Leeuwarden] Voor zover Atrivé bekend, is nog geen rechtzaak is aangekondigd.
6. Virtueel salderen met bewoners: in juli 2011 kondigde de gemeente Amsterdam samen met
Liander een proef aan. In Nijmegen loopt een vergelijkbaar traject. De gedachte is dat, zonder
extra kabels te trekken, de stroom die de corporatie teveel opwekt (bijvoorbeeld 30.000 kWh
min 10.000 kWh voor eigen gebruik = 20.000 kWh) verrekend wordt met de stroom van een
aantal huishoudens (bijvoorbeeld 20 huishoudens met elk 1.000 kWh per huishouden). De netbeheerder verrekent de verbruiken van beide partijen (de teruglevering van 20.000 kWh wordt
weggestreept en afgetrokken van het verbruik van de huishoudens) en de corporatie factureert
de huurder voor het verlagen van zijn stroomrekening. Alliander noemt 10 euro per bewoner
per jaar als kosten voor deze service.
7. Salderen met energiebedrijf. Een energiebedrijf stelde in een green deal aan de overheid voor
om ook teruggeleverde energie te verrekenen inclusief energiebelasting en btw. Zoals het
energiebedrijf energiebelasting en btw int en afdraagt aan de belastingdienst, zou het in dit
geval energiebelasting en btw willen vorderen bij de belastingdienst.
Bovengenoemd overzicht is opgesteld op basis van het rapport “onderzoek zelflevering – voorzet
voor de Terms of Reference” (van januari 2012) in combinatie met de reactie op de marktuitvraag,
contact met Alliander, Greenchoice, International Solar en LENS bv.
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4.2.2

Alle opties zijn onderwerp van gesprek in de politiek ,
maar nog geen besluit

In alle varianten ontvangt de staat minder energiebelasting en btw (13 cent per kWh, 200 euro per
jaar bij een saldering van 1.500 kWh). Hier tegenover staan winsten op het gebied van milieu,
werkgelegenheid, voorzieningszekerheid.
Gezien het enorme financiële belang is een en ander dan ook nadrukkelijk onderwerp van gesprek
tussen ministeries:

ministeries van Milieu en Infrastructuur en BZK die het belang van milieu en verduurzamen van
de voorraad benadrukken

ministerie van Economische zaken ten aanzien van werkgelegenheid

ministerie van Financiën dat het belang van de misgelopen energiebelasting vertegenwoordigt.
[bron: informele reacties uit Den Haag]
Ook bij de politieke partijen is een verschil van inzicht waarneembaar.
De PvdA heeft zich hardgemaakt voor deze optie, maar in 2011 strandde een motie van Samson bij
minister Verhagen. Door de kunduz-coalitie is (waarschijnlijk conform aandringen van Groenlinks)
in het lenteakkoord (brief 25 mei) de volgende tekst opgenomen:
“Saldering (pilot in 2013, subsidie):
In de samenleving en bij de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bestaat een
brede wens om te onderzoeken op welke manier saldering van de energierekening ook buiten
“eigen dak‟ (o.a. flats of boerenschuur) via de uitgavenkant mogelijk is, die ook houdbaar is voor
overheidsfinanciën. Dit onderzoek zal op korte termijn plaatsvinden. Op basis van dit onderzoek zal
in 2013 een pilot worden gestart. Voor deze maatregel is vanaf 2014 10 miljoen euro beschikbaar.
Ambtelijk wordt aangegeven dat de kans op grootschalige salderingsmogelijkheden in hun beleving
erg klein is. “Voor de bühne komen er misschien een paar experimenten”, geeft een ambtenaar
anoniem aan. Duidelijk is dat er politieke wil nodig is om hier een stap te zetten en dat die wil met
name uit de politiek en/of het Ministerie van Financiën moet komen.
Als er een progressief kabinet komt, ligt dit naar verwachting heel anders.
Ondertussen zijn in Leeuwarden, Nijmegen en Amsterdam al pilotprojecten gestart waarin de gemeente “steunt, tegen de wens en wil in van het Ministerie van Financiën. De gemeente wil dan
ook dat de rechter zich hierover uitspreekt. Nog deze zomer volgt een rechtszaak.” Een en ander
gaat gepaard met duidelijke taal richting Den Haag: “Als in dat geval Den Haag niet snel wil of kan
veranderen, dan doen lokale overheden dat dus zelf. Het is slechts een kwestie van tijd dat meer
steden en gemeenten zullen volgen” [bron: persbericht over project in Leeuwarden].
De inschatting van Atrivé is dat dit dergelijke “lokale ongehoorzaamheid” bijzonder risicovol is en
dat corporaties hier niet aan mee zouden moeten doen. Den Haag zal uiteindelijk wel gedwongen
worden positie in te nemen, maar het lijkt niet nodig om nu extra projecten op te zetten met alle
risico’s van dien om dit voor elkaar te krijgen.
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4.3

Financieel rendement in potentie erg goed

Bijlage 15 geeft voor fysiek en virtueel salderen het rendement bij 30 kWp, op basis van indicatieve berekeningen in het excelmodel dat ook gebruikt is voor de CVZ-meter.
Logischerwijs is het rendement (veel) hoger dan in geval alleen op de collectieve meter wordt gesaldeerd, immers:

Door een grotere installatie ontstaan schaalvoordelen.

Er wordt verrekend met de energierekening van huurders. Huurders betalen 25 cent (hoge
energiebelasting, geen kwantumkorting op de stroomrekening) waar de corporatie 18 tot 23
cent betaalt (wel inkoopkorting, wel of niet over staffel van 10.000 kwh heen).

De meerkosten voor virtueel of fysiek salderen zijn beperkt.
4.4

Conclusie: wachten op Den Haag en hopen op een
nieuw regeerakkoord

Voor het salderen met bewoners is allereerst relevant of het dak voldoende ruimte biedt. Bij veel
flats met een grootverbruikersaansluiting ligt geen claim op het dak voor panelen voor de collectieve meter, dus is er ruimte voor panelen voor bewoners.
Vervolgens is relevant hoe groot de installatie maximaal kan zijn. Aan de hand van een installatieomvang van 30 kWp (salderen met ongeveer 15 bewoners voor de helft van hun stroomrekening)
komt een zeer gezonde businesscase naar voren met voordeel voor huurders en corporaties.
Salderen met bewoners is echter (nog) niet toegestaan.
Met name een variant waarin virtueel gesaldeerd wordt (zonder draden te trekken) is interessant,
omdat deze logisch, begrijpelijk en goedkoop is. Varianten waarin netten getrokken worden en/of
extra kastjes erbij geplaatst worden, zijn minder aantrekkelijk. In een dergelijk scenario moet de
corporatie fors investeren om de belastingdienst te slim af te zijn en hopen dat niemand aan de bel
trekt.
Pas nadat de juridische kaders helder worden, is relevant om een afweging te maken wie exploiteert. Waarschijnlijk zijn daarbij vergelijkbare afwegingen aan de orde als voor het voorgaande
hoofdstuk.
Atrivé adviseert corporaties om de huidige ontwikkelingen in de politiek (verkiezingen in september) even af te wachten. Naar verwachting wordt na de verkiezingen helderheid geboden.
Voor nu ligt er een schone taak voor Aedes om de ambities van het lenteakkoord (pilot rond virtueel salderen) en de ambities van woningcorporaties in zonnighuren aan elkaar te verbinden (hoeveel, wanneer, met welke techniek, waar, hoe meten, …). Het is Atrivé nog niet gelukt hierover in
gesprek te raken.
Voor duurzaam Nederland zou het bijzonder prettig zijn als het nieuwe kabinet in september enig
uitsluitsel kan geven over hoe zij de toekomst op dit gebied zien.
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5

Zonne-energie op woningen straatgewijs

Dit hoofdstuk bespreekt de mogelijkheden om zonne-energie op woningen straatgewijs aan te bieden. Ingegaan wordt op:
1. context (omvang potentieel en andere uitgangspunten, financiële stromen, beheeraspecten)
2. corporatie investeert zelf,
3. ontzorgende partij investeert,
4. huurders investeren.
5.1

Context

5.1.1

Technologisch: hoe zit het?

Op het dak van de woning worden zonnepanelen gelegd (vastgeschroefd op de dakpannen of direct
op de daklatten bij een schuin dak, danwel op een constructie op een plat dak). De kabels lopen
door het dak naar een omvormer en eventueel een productiemeter.
De stroom wordt achter de meter ingevoerd, waardoor de stroom wordt gesaldeerd.

Figuur 13: zonne-energie op individuele woningen. Hier een systeem van 12 panelen per woning (2
systemen van buren tegen elkaar aangelegd)
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Figuur 14: werking van zonne-energie op woningen:

A. Zonnepanelen wekken stroom op, via een kabel met dakdoorvoer (onder de dakpannen) loopt
deze naar een omvormer.
B. Omvormer op zolder (kastje van ± 30 x 12 x 27, hoogte x breedte x diepte) zet stroom om in
wisselstroom. De omvormer voert warmte af, en vermeldt via een display de opgewekte
stroom en eventuele storingen.
C. Kabels naar een meter (eventueel een aparte productiemeter)
D. Via een vrije groep wordt de stroom ingevoerd in de bestaande meterkast, eventueel moet
hiervoor een aparte groep worden gemaakt.
E. Het elektriciteitsnet voert de netto nog benodigde stroom aan en voert de netto teruggeleverde
stroom af.
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5.1.2

Welke woningen komen in aanmerking ?

De oriëntatie van het dak en de hoek van het dak zijn belangrijk. De onderstaande figuur geeft afhankelijk van de hoek en de oriëntatie aan met welke factor de opbrengst afneemt. Bij flats speelt
dit niet, omdat op een plat dak met voldoende ruimte zonnepanelen in de regel ideaal gericht kunnen worden. Bij woningen met een plat dak zijn er vaak allerlei obstakels (schoorstenen, opstaande randen, …) waardoor niet zondermeer de ideale situering gehaald kan worden zonder
schaduwvorming (schaduw is veel erger dan suboptimale oriëntatie).
Daarmee komen slechts 600.000 van de 2.400.000 corporatiewoningen als “laaghangend fruit” direct in aanmerking voor zonnepanelen op basis van hun ligging (bron: schatting corporatie).

Figuur 15 opbrengst afhankelijk van hellingshoek en oriëntatie: bij een oriëntatie van zuid bij 35%
is de opbrengst 100%. Bij een oriëntatie west-zuid-west (WZW) en dezelfde hoek nog 90%. Bij een
oriëntatie zuid en een hoek van 10 graden is de opbrengst ook 90%.

Belangrijke aandachtspunten zijn verder:

De bewoners verbruiken voldoende om alle opbrengst te kunnen salderen. 12 tot 16 panelen is
ongeveer het maximum, afhankelijk van verbruik bewoners (zie 5.1.3).

Het dak heeft voldoende vrije ruimte voor zonnepanelen.

Vrij van schaduw (bomen, dakopbouw), ruimte om te leggen (geen pijpen, schotelantennes, …
in de weg). Hoe meer, des te beter.

Groter pakket is goedkoper qua investering per opgeleverd kWh (zie 5.1.3).
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Geen monument/beschermd stadsgezicht (hier komt een handreiking/advies voor5).
[bron: ervaringen corporaties, diverse informatiefolders van wijwillenzon, AgentschapNL]
Gegeven de scope om te kijken naar de huidige commerciële standaard wordt er voor de businesscase van uitgegaan dat alleen woningen geselecteerd worden waar de huidige commerciële standaard op een esthetisch aanvaardbare manier kan worden ingepast, zonder meerkosten en met
een goede opbrengst (zie bijlage 6 voor aannames over oriëntatiefactor).
De onderhoudskosten zijn met name afhankelijk van:

De wijze waarop het systeem wordt uitgelezen. Voor flats is bij een grote installatie verstandig
het systeem op afstand uit te lezen (via gprs, wifi) omdat de kosten van het uitlezen (ordegrootte vijf euro per maand) lager zijn dan de winsten van het goed inzichtelijk hebben van de
opbrengsten. Immers, bij een grote installatie kost het veel geld als deze door een technisch
mankement niet werkt. Voor woningen zijn de opbrengsten veel kleiner. Daarom worden systemen vaak niet uitgelezen. Diverse corporaties geven in dit kader aan behoefte te hebben aan
een systeem waarin:
o monitoring loopt via de reguliere wifi-verbinding van de huurder (als die er is).
o de huurder periodiek gevraagd wordt de gegevens af te lezen en online in te voeren danwel
telefonisch door te geven. Zo worden vragen afgevangen (de huurder ziet dat zijn systeem
voldoende opbrengt) en worden fouten gesignaleerd.

Complex levensduur. De woning heeft bij voorkeur nog minimaal 25 jaar restant technische levensduur. Anders is de levensduur van de installatie langer dan die van het complex. De kosten voor demontage en montage elders (als er dan nog een dak zou zijn) zijn zodanig hoog dat
verplaatsen niet gewenst is.

Onderhoudsvrij/onderhoudsarm dak. Bij voorkeur geen substantieel dakonderhoud, waarbij de
hele ondergrond vervangen wordt. Mocht dit aan de orde zijn, dan is een combinatie opportuun
op het moment van vervangen, zie hoofdstuk 6.2.
5.1.3

Verdienmodel: hoeveel panelen?

Hoeveel past er op het dak…
Met een dakruimte van ongeveer drie bij vier meter kunnen 8-9 panelen geplaatst worden.
Inschatting van de corporaties is dat op de meeste corporatiedaken 6 tot 12 panelen (10 tot 20
m²) zouden passen. Van belang is om bij kleine daken ook te kijken naar eventuele toepassing van
een zonneboiler, direct tegelijkertijd of op termijn. Verder kan in sommige gevallen om esthetische
overwegingen de voorkeur uitgaan naar een kleiner, compacter, minder zichtbaar pakket of juist
een pakket dat het hele dak vult op een voor het oog rustige manier.
… hoeveel goedkoper is een groter pakket…
De investeringskosten per woning, uitgevraagd in de marktuitvraag bij een door corporaties gedefinieerd kwaliteitsniveau, zijn met name afhankelijk van:

De omvang van de installatie. Zoals blijkt uit de volgende grafieken is er sprake van schaalvoordelen op de omvormer en de installatiekosten als de installatie groter wordt.

5

In dezen geeft AgentschapNL aan dat de rijksdienst voor cultureel erfgoed bezig is met een advies (heeft geen juridische status) voor toepassing van PV in beschermde stadsgezichten en op
monumenten.
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De noodzaak van een nieuwe groep. Bij meer dan 3 panelen is een eigen groep nodig, die er
vaak niet is. Dat maakt dat 3 panelen (net zonder nieuwe groep) economisch gezien vaak gunstiger zijn dan 4 (net wel nieuwe groep). Daarom is voor de marktuitvraag uitgegaan van 3
pakketten: 3, 6 en 12 panelen.
Specifieke omstandigheden van de woning. Kan het dak de panelen dragen? Is er makkelijk
een kabeltracé in de woning van dak naar de meterkast te maken (niet veel boren in de woning
van de huurder)? Is er een schuin dak (bij een plat dak zijn er meerkosten omdat een installatie nodig is om de panelen in de ideale hoek te zetten)

Figuur 16 gemiddelde prijzen genoemd in de marktuitvraag afhankelijk van de pakketomvang, absolute prijs
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Figuur 17 relatieve prijzen genoemd in marktuitvraag afhankelijk van de pakketomvang (euro/Wp).
Te zien is dat de panelen voor alle installaties even duur zijn, maar dat alle overige kosten relatief
goedkoper worden naarmate de installatie groter wordt:

een iets duurdere omvormer voor een twee keer zo grote installatie,

Dezelfde kabels in de woning ongeacht de omvang van de installatie

Een iets langere installatietijd bij een veel groter systeem

… en wat kan een bewoner nog salderen?
Gezocht dient te worden naar een model waarin de kosten voor de installatie lager zijn dan de opbrengsten voor de huurder.
Omdat de bewoner saldeert is belangrijk dat het verbruik van de bewoner hoger ligt dan de opbrengst van de installatie. Immers, voor gesaldeerde elektra bespaart de bewoner 24 cent (levering plus energiebelasting plus btw), voor geleverde elektra bespaart de bewoner 7 cent (alleen
levering), op dezelfde wijze als bij flats (zie hoofdstuk 3.1). Het effect wordt geïllustreerd in de volgende tabel.
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Installatie

3 panelen
(0.6
kWp,
kWh)

6 panelen
(1.4 kWp,
kWh)

12 panelen
(2.8 kWp,
kWh)

18 panelen
(4.2 kWp,
kWh)

1.500 kWh

Bewoner
zuinig
2.500 kWh

Bewoner landelijk gemiddeld** 3.500
kWh

A Besparing door salderen

115

115

115

B Opbrengsten terugleveren

0

0

0

A+B Verdiensten bewoners
totaal

115

115

115

A Besparing door salderen

269

269

269

B Opbrengsten terugleveren

0

0

0

A+B Verdiensten bewoners
totaal

269

269

269

A Besparing door salderen

360

538

538

B Opbrengsten terugleveren

52

0

0

A+B Verdiensten bewoners

412

538

538

A Besparing door salderen

360

600

806

B Opbrengsten terugleveren

130

60

0

A+B Verdiensten bewoners

490

660

806

Post

480

1.120

2,240

3.360

Bewoner
zeer zuinig

Tabel 12 verdiensten bewoners bij bewoners met verschillend verbruik (zeer zuinig, zuinig en landelijk gemiddelde) in euro / jaar en verschillende omvang van de installatie.
Te zien is dat bij een installatie van 3 of 6 panelen alle drie de bewoners de stroom volledig kunnen
salderen. Bij 12 panelen kan de bewoner met het zeer zuinige verbruik niet meer alles salderen. Zijn
verdiensten zakken daarmee ten opzichte van de twee anderen.
Bij 18 panelen kan ook de zuinige bewoner niet meer alles salderen.
** 3.500 kWh is het landelijk gemiddelde, vermoedelijk ligt dit voor woningen in de sociale huursector lager. Echter, een woning waar 18 panelen op het dak passen, is waarschijnlijk een vrij grote
woning, daarom lijkt 3.500 kWh een redelijke inschatting.

Energieleverancier Greenchoice geeft overigens desgevraagd aan een margeregeling te hebben die
inhoudt dat een incidentele teruglevering van 1.000 kWh per jaar gesaldeerd wordt. Echter, Greenchoice kan dit niet structureel doen. Greenchoice geeft per e-mail aan dat de margeregel een regeling is “die Greenchoice 'bedacht' heeft omdat klanten in het verleden - zonder dat ze wisten wat
de gevolgen zijn - meer panelen hebben neergelegd dan dat ze voor hun verbruik nodig hebben.
De margeregeling is er absoluut niet voor bedoeld om meer panelen neer te leggen dan voor het
verbruik nodig is.” Daarom ziet Atrivé geen structurele oplossing in deze regeling.
Een geval is bekend van een corporatie die na het installeren van 18 panelen erachter kwam dat 1
op de 10 bewoners maar 1.500 kWh verbruikte. Het voordeel van die bewoner was 60% van de
bewoners die alles konden salderen. Bij het installeren van veel panelen is de zuinige bewoner dus
flink minder gunstig uit dan de onzuinige. In marktonderzoek onder huurders naar interesse van
zonnepanelen geeft van de mensen die geen interesse hebben, 1 op de 10 aan niet mee te willen
doen omdat het eigen verbruik volgens hen te laag is (bijlage 8).
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Uit diverse bronnen [o.a. Alliander] is wel bekend dat het elektraverbruik alleen maar zal stijgen de
komende jaren. Het verbruik van bewoners is bijzonder lastig te voorspellen, omdat dit (zie bijlage
4) sterk afhangt van het aantal bewoners (met name oudere kinderen). Dit zal dus fluctueren in de
loop der tijd: kinderen worden ouder en hebben een eigen kamer nodig met pc, verlichting et cetera (stijging verbruik) of kinderen gaan het huis uit (lager verbruik). Bij corporaties speelt daarnaast
het mutatie-effect (zittende huurder met groot gezin en plasma-tv en waterbed vertrekt, klein ouder echtpaar met spaarlampen en radio komt in de woning…)
Conclusie: balans zoeken…
Voor woningen met een groot dakvlak (waar meer dan 12 panelen zouden passen) is enorm van
belang om in te schatten wat het verbruik van de (zittende en toekomstige) bewoners is.
In de regel kan gesteld worden dat:

het gevaarlijk is om meer dan 12 panelen te installeren als het verbruik van bewoners niet bekend is. Als stelregel zou bijvoorbeeld aangehouden kunnen worden: de capaciteit van de installatie is maximaal 80% van het verbruik van de zuinige bewoners in een straat.

Het verbruik van bewoners sterk afhangt van het aantal bewoners en dus zal fluctueren (uitzondering ouderenwoningen, redelijk constant laag verbruik).

Woningen met een hoog elektraverbruik (warmtepomp, all-electric-woningen) dus uitstekend
geschikt zijn voor een groot pakket zonnepanelen.

De corporatie zou kunnen overwegen om de ene bewoner die heel weinig verbruikt te compenseren voor teruglevering, als dit voor het hele complex de gewenste schaalvoordelen geeft.
Overigens zijn er ook panelen in de markt die meer kosten in euro/Wp maar wel meer opleveren in
Wp/m² dakoppervlak. Daarmee is het dus, tegen meerkosten, ook mogelijk om op een klein dakoppervlak een hoger vermogen te leggen. Bij stijgend rendement van panelen per m2 door innovatie wordt het probleem van beperkt dakoppervlak steeds kleiner.
Voor de businesscase wordt verder uitgegaan van drie varianten: 3, 6 en 12 panelen.
Met name omdat dit representatieve situaties zijn (passen op de meeste daken).
5.1.4

Verrekening met zittende huurders: 75% van de besparing in de huur, besparing stijgt elk jaar

Voor zittende huurders kan een huurverhoging in de huur worden verrekend als:

De bewoners hier individueel mee instemmen (dan kan wie wil het krijgen).

De bewoners als collectief instemmen op basis van een 70% meerderheid (dan kan iedereen
het krijgen, ook wie niet wilde meedoen).
75% van de energiebesparing in een directe huurverhoging is in de beleving van de corporaties in
veel gevallen haalbaar. Dit is af te leiden uit:

ervaringen in projecten waar bewoners een aanbieding hebben gekregen (bijlage 7).

marktonderzoek van USP Marketing Consultancy (bijlage 7).

betrokkenheid van Woonbond en bewonersorganisaties naar aanleiding van de uitzending op
het NOS-journaal. De Woonbond benoemt in hun standpunt (bijlage 18) 50 tot 75% als wens.
Er vanuit gaande dat de energieprijzen sneller stijgen dan de zonne-energie-indexering (gemodelleerd is 3 tot 6% stijging voor reguliere elektra en 2% voor zonne-energie), neemt de besparing
jaarlijks toe.
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Externe partijen noemen als alternatieven:

een vast tarief (niet meer dan anders) zonder indexering: de bewoner gaat elk jaar meer besparen

een vaste korting op de elektraprijs (dus u betaalt geen 23 cent, maar 2 cent minder)

et cetera
Het is een marketingvraag wat precies afgesproken wordt. Uiteindelijk gaat het om een afspraak
waar huurders zich prettig bij voelen die voldoende dekking oplevert over de looptijd van de investering. Atrivé raadt corporaties en de Woonbond aan te streven naar één model voor zittende
huurders, dat makkelijk en begrijpelijk is.
Bijlage 7 geeft enig inzicht in wat bewoners aanspreekt. Enerzijds is de omvang van de huurverhoging van belang, anderzijds moet het voordeel groot genoeg zijn.
Een knelpunt hierin is nog dat niet veel energieleveranciers bereid zijn de voorschotnota naar beneden aan te passen. Dit punt wordt ook geconstateerd bij isolatie en geldt overigens niet voor alle
leveranciers. Een oplossing zou kunnen zijn dat de corporatie pas na een jaar de panelen factureert
en daarna maandelijks in de huur.
5.1.5

Verrekening met nieuwe huurders: tot 100% van de
besparing in eerste jaar, voordeel groeit

Nu (nog?) veel verdiencapaciteit als de woning al redelijk/goed geïsoleerd was…
Bij nieuwe huurders (mutatie) is er in geval het label van de woning beter wordt, de mogelijkheid
om een aanvullende huurverhoging te vragen. In bijlage 9 is berekend dat:

voor het verdienpotentieel bij mutatie het uitgangslabel van de woning zeer relevant is en
daarnaast de oppervlakte (kleine woningen hebben met dezelfde panelen meer labelstappen en
dus meer verdienpotentieel).

woningen met een label D of C gemiddeld een verdienpotentieel hebben van 25 euro voor 1,4
kWp (% dat labelstap maakt * maximale huurverhoging * streefhuur 70%).

het omzetten van deze labelstap in verdiensten voor elke corporatie anders is, afhankelijk van
de huurhoogte (welk percentage ten opzichte van maximaal redelijk) en de mate waarin de
woningen al aan de huurgrenzen zitten.
De te halen huurverhoging is bij woningen die al redelijk geïsoleerd zijn (D of C), dus vaak hoger
dan de besparing door de panelen.
Van belang is dat onder andere de Woonbond (bijlage 18) en een anonieme ambtenaar bij BZK (die
stelt: het is gebruikersgebonden energie, die zou niet mee moeten tellen) hier tegen ageren.
Atrivé constateert hierbij als volgt:

Het energielabel gaat over (verondersteld) energiegebruik en niet over kosten en besparingen.

Door Aedes, de Woonbond en BZK is een relatie gelegd met het woningwaarderingsstelsel en
daarmee is verondersteld verbruik aan huurkosten gekoppeld. Daarmee ontstaat enige mate
van rare effecten per definitie.

Extra effect is dat het aantal punten zo is ingeregeld dat corporaties een flinke sprong maken
als een label van C naar B gaat, ongeacht of het isolatie of zonnepanelen of iets anders betreft
dat deze stap veroorzaakt. Het beleid was om te stimuleren om label B te halen en corporaties
dan te belonen met verdiencapaciteit. Nu komt er een techniek die juist dat halen van label B
goed mogelijk maakt.
Atrivé ziet derhalve niet direct een oplossing in het aanpassen van de spelregels. Het probleem zit
niet in het label, maar in de koppeling die gelegd is. Verder is een zorgvuldige uitleg van belang.
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… tenzij de corporatie al aan aftoppingsgrenzen komt bij mutatie, dan naar energie
BV/ontzorgen kijken…
Daarbij is relevant of de corporatie de woningen al naar de aftoppingsgrenzen brengt bij mutatie,
los van de installatie van zonnepanelen. In dat geval is er bij mutatie geen verdienpotentieel en
moet de volledige investering gedekt worden door de zittende huurders. In die gevallen zou naar
de energie BV als investeerder gekeken moeten worden (factureren buiten de huur om).
Realistisch dat besparing voor nieuwe huurders lager is, maar in de loop der tijd verhoogd wordt
Atrivé schat in dat een constructie voor veel huurders acceptabel moet zijn waarin de huurverhoging voor de nieuwe huurder die direct komt nadat de installatie is neergezet, gelijk is aan de opbrengst van de panelen. Ook de nieuwe huurder heeft een voordeel op termijn.
5.1.6

Beheer: slimme constructie gewenst, diverse mog elijkheden

Door allerlei oorzaken kan de opbrengst teruglopen, bijvoorbeeld (niet uitputtend):



technische gebreken deels vergelijkbaar met uitdagingen bij flats (omvormer gaat stuk
met name)
invloeden door de bewoner zelf (trekt de stekker eruit of laat een boom te ver groeien,
bewoner maakt iets te enthousiast schoon, …)
diefstal of molest




(zie bijlage 5 lessons learned)
De zonnepanelen kunnen dan snel veel opbrengst verliezen. De vraag is hoe dit beheerd kan worden.
Ten opzichte van de flats is beheer:



lastiger omdat niet op afstand kan worden uitgelezen zonder relatief hoge kosten (5 euro
per maand voor een dataverbinding is niet veel bij een opbrengst van 9.000 kWh per jaar
(180 euro per maand), maar wel veel te veel bij een opbrengst van 500 kWh per jaar (10
euro per maand)
makkelijker omdat in de woning een potentiële permanente beheerder aanwezig is in de
vorm van de huurder
makkelijker omdat er al reguliere onderhoudsbeurten zijn voor ketel en C.V.




De volgende tabel doet een aantal suggesties voor het organiseren van het beheer, nader uitgewerkt in bijlage 9. Het ligt voor de hand dat dit nader uitgewerkt wordt. De Woonbond wil hierover
meedenken (zie bijlage 18). Er zijn volgens Atrivé voldoende mogelijkheden om tot een afdoende
oplossing te komen zonder hoge kosten.

Optienr

Optie

Bewezen
technieken

Financieel
haalbaar

Beheer goed
verzorgd

Bewoner
hoeft niets
te doen

1

Op afstand uitlezen met data-abonnement (5 euro per
maand)

+

--

+

+
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Optienr

2

3

4

5

Optie

Woningen op referentiewoningniveau monitoren via
GPRS
Bewoner ondersteunt monitoring (verschillende opties
daarbinnen mogelijk)
Periodieke controle bij regulier onderhoud (schoonmaken, cv, mv)
Piepsysteem,
komt op afroep

corporatie

Bewezen
technieken

Financieel
haalbaar

Beheer goed
verzorgd

Bewoner
hoeft niets
te doen

+

+

=

=

+

+

+/-

-

+

+

-

+

+

++

--

--

Tabel 13 mogelijkheden voor beheer (op basis van marktuitvraag en brainstorm in bijlage 9) met
een score op verschillende criteria door Atrivé

De Woonbond noemt (bijlage 18) als wensen minimaal jaarlijks de meetstanden opnemen, en een
signaleringsinstrument voor het tijdig opmerken als het systeem niet of slechts ten dele functioneert.
Voor de businesscase is de aanname dat huurder en verhuurder gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor het beheer van de installatie.
Exploitatielasten worden geraamd op 50 euro voor een gunstig scenario (bewoner controleert opbrengsten en haalt zelf een lapje over de panelen) tot 150 euro voor een ongunstig scenario (corporatie dient elk jaar langs te komen en krijgt veel vragen).
Als bewoners en verhuurder elkaar vinden op een slim beheermodel wordt de businesscase gunstiger en kan het tarief voor bewoners naar beneden.
Daarbij vragen met name de wat slimmere opties (2, 3) waarschijnlijk enige schaal (meerdere projecten).
5.2

Corporatie investeert

In de vorige paragraaf 5.1 is weergegeven welke complexen interessant zijn, hoe het verdien- en
verrekenmodel werkt. In de nu volgende paragrafen wordt beschreven wie er investeert en wat
daarvan het rendement is. Aan het eind van het hoofdstuk volgen conclusies.
5.2.1

aannames

Voor het merendeel zijn dezelfde exploitatieparameters hetzelfde als voor de flats (zie hoofdstuk
3), de aannames zijn te vinden in bijgeleverde excelsheets.
De energie BV investeert maar krijgt geen energie-investeringsaftrek.
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Voor de investering wordt verder uitgegaan:

Schuin dak, geen extra meter gelijktijdig geïnstalleerd. (bij een plat dak daalt het rendement
met 0,7% in verband met beperkte meerinvestering, zie 5.2.3)

In het gunstige scenario geen extra vrije groep nodig, in basis en ongunstig scenario wel.

Afwijking ten opzichte van de in 5.1.3 genoemde gemiddelde prijzen van -10% (gunstig scenario), 0% (gemiddeld scenario) en 10% (ongunstig scenario).

Lagere opbrengst van panelen dan bij flats, namelijk 92% ten opzichte van ideaal in verband
met suboptimale oriëntatie (zie paragraaf 5.1.2 en bijlage 6).
Voor de opbrengsten/verrekening met de huurder wordt uitgegaan van:

Stroomprijs voor de huurder (2013) 25 cent inclusief btw, deze prijs is 2 cent hoger dan de
corporatie bij flats omdat de huurder geen inkooPVoordeel heeft.

Verrekening van 75% van de besparing op de stroomkosten in de huur. Afhankelijk van de
werkelijke opbrengst is het voordeel voor de huurder 100 tot 150 euro in het eerste jaar

Bij mutatie verhoging tot 100% van de besparing in het eerste jaar en de aanname dat daar
ruimte voor is (9 tot 13 euro erbij). Als daar geen ruimte voor is, moet het complex vervallen
of moet uitgeweken worden naar een constructie met een energie BV. Via een factuur kan dan
dezelfde situatie worden aangeboden aan de huurders.

7 tot 5% mutatie per jaar (afhankelijk van scenario gunstig tot ongunstig)
De onderstaander figuur geeft de geschatte winst voor zittende en nieuwe huurder.

Figuur 18 voordeel voor zittende en nieuwe huurder (zittende huurder betaalt 75% van de reguliere
kosten, nieuwe huurder betaalt 100% in jaar 1). Systeem van 2,8 kWp (12 panelen), 2100 kwh per
jaar (+- 67% van gemiddeld gebruik). Indexering zon 2%, indexering reguliere stroom 5%. Geen
rekening gehouden met huursubsidie, dit zou het effect nog gunstiger maken.
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Figuur 19 opbouw van besparing, huurbijdrage:
- vermeden energiekosten voor de zittende huurder
- huurbijdrage voor de zittende huurder
- extra huurbijdrage bij mutatie
Geen rekening gehouden met huursubsidie

5.2.2

Financieel

Voor de businesscase zonnighuren heeft Atrivé een financieel model ontwikkeld. Hierbij is deels gebruik gemaakt van financiële modellen van corporaties en marktpartijen.
Gewerkt is met een gunstig, neutraal en ongunstig scenario.
Bijgevoegd bij het rapport is een financieel model in excel waarin de gebruiker:

alle hiervoor genoemde aannames en scenario’s kan aanpassen naar believen.

de internal rate of return (IRR) en Netto Contante Waarde (NCW) kan aflezen,

de balans en verlies&winstrekening kan aflezen.
Onderstaande grafiek geeft de kasstromen in het gemiddelde scenario voor 6 panelen. Met eventueel te betalen vennootschapsbelasting is geen rekening gehouden; uitgaande van een winstsituatie
zullen de kasstromen hierdoor negatief beïnvloed worden.
De kasstromen zijn vergelijkbaar met de flats, met de aanpassingen dat verhoudingsgewijs:

de initiële investering hoger is (in euro/Wp).

de besparing voor huurder (betaalt meer voor elektra dan corporatie) hoger is.

de beheerkosten hoger zijn.

5. Zonn e-en e rgi e o p woning en s traat ge wijs

Blad 63

Figuur 20 kasstromen bij 6 panelen

Ontzettend belangrijk voor het rendement is de omvang van de installatie.
Enerzijds komt dit door de schaalvoordelen van de installatie, anderzijds omdat de vaste kosten
(beheer op afstand en schoonmaken) ook een redelijk vast karakter hebben en niet afhangen van
de omvang van de installatie. Randvoorwaarde is dat de bewoners kunnen salderen.
De onderstaande tabel geeft de IRR en de NCW in drie scenario’s, voor 6, 12 en 18 panelen.
Logischerwijs maakt een renteverschil van 15%, afschrijven in 20 of 25 jaar, een investering die
10% hoger of lager uitvalt voor het betreffende complex een wereld van verschil.
6 panelen

gunstig

Middel

Ongunstig

IRR (rendement op investering)

12%

4%

Negatief

Netto contante waarde

2.193

-117

-2.186

Tabel 14a IRR en netto contante waarde bij 6 panelen (1,4 kWp), opbrengst van 900 – 1200 kwh
per jaar.

12 panelen

Gunstig

Middel

Ongunstig

IRR (rendement op investering)

16%

10%

2%

Netto contante waarde

5.853

2.115

-1.109

Tabel 15b IRR en netto contante waarde bij 12 panelen (2,8 kWp), opbrengst van 1800 – 2400 kwh
per jaar. Het rendement is al beter dan bij zes panelen, en vrijwel alle woningen zullen de opbrengst geheel kunnen salderen.

18 panelen

gunstig

middel

Ongunstig

IRR (rendement op investering)

18%

12%

5%

Netto contante waarde

9.565

4.405

32

Tabel 16c IRR en netto contante waarde bij 18 panelen (4,2 kWp), 2700 – 3500 kwh per jaar. Het
rendement is nog beter. Hier zullen kosten moeten worden verdisconteert omdat veel bewoners de
volledig opbrengst niet kunnen salderen. (Tenzij sprake is van woningen met een hoog ele ktraverbruik bijvoorbeeld zeer grote woningen of woningen met warmtepompen).
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5.2.3

Risico’s en kansen

De voornaamste kansen en risico’s zijn door Atrivé en de corporaties ingeschat en in onderstaande
tabel samengevat.
Prettig voor de businesscase is dat de grootste effecten zitten in risico’s/kansen die bepaald worden
door ofwel beleidskeuzes ofwel specifieke complexomstandigheden. Daarmee kunnen corporaties
de resultaten van de businesscase sturen.
De grote onbekende factoren blijven de werkelijke opbrengst van panelen (kan deels als risico bij
de leverancier worden gelegd met een bonus/malus-constructie) enerzijds en de stijging van de
energieprijs anderzijds.
Het is minder aantrekkelijk om vanuit de toegelaten instelling te investeren (nog los van de vraag
of er bij mutatie ruimte is in de huur). Dit komt omdat de energie BV wel alle kosten heeft (en daar
btw op kan verrekenen) maar niet alle baten (baten van mutatie-effect) vallen bij de toegelaten instelling. Oftewel door gebruik te maken van de energie BV wordt over alle kosten btw teruggekregen, maar hoeft niet over alle baten btw te worden afgedragen. Bij flats speelt dit niet (geen
mutatie-effect).
Risico/Kans, scenario’s kwantitatief maken

Resultaat op IRR (was
4% bij 6 panelen)

Beleidskeuze/afspraak
met bewoners

Jaarlijkse exploitatielasten 50- euro omhoog
of omlaag (zie paragraaf 5.1.6)

Beleidskeuze

Exploitatieduur 25 jaar iPV 22 jaar

Beleidskeuze

Investering niet in energie BV maar in toegelaten instelling

-3%

Bewonersdeal

Bewoners willen 50% betalen iPV 75%

-4%

Beleidskeuze

Bij mutatie 150% van de besparing in de
huur iPV 100%

+ 4%

Specifieke corporatieomstandigheden

Energie-investeringsaftrek
wordt gemaakt

+ 3%

Specifieke corporatieomstandigheden

Plat dak in plaats van schuin dak, beperkte
meerinvestering

-0,7%

Specifieke corporatieomstandigheden

Panelen staan in gunstig (zuid, aan zee) of
ongunstig (noord, aan land) gebied qua zonneschijn (+ of – 9%)

+/- 1,5%

Extern effect

Energieprijs (en daarmee besparing) stijgt
6% of 2% (aanname 4%)

Niet relevant, effect is
voor de huurders

Extern effect

Exploitatielastenindexering 1% danwel 3%
(basis 2%)

+/- 0,5%

omdat

+/- 3,5%
+ 1%

winst

Tabel 17 risico’s en kansen volgens Atrivé en corporaties en het effect hiervan op het rendement
van de businesscase
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Kwalitatieve risico’s zijn:

Verkoop: aanname zonne-energie is eigendom van corporatie.

Risico toekomstige ontwikkelingen, nieuwe meter, vervallen salderingsopties.

Als een bedrijf (externe partij die investeert) failliet gaat.

Diefstal van panelen, in bepaalde wijken waar dak niet hoog is en panelen los op het platte dak
liggen volgens een corporatie.

Als corporatie is een goede administratie zeer van belang: energie-investeringsaftrek claimen,
zonnepanelen goed verwerken in label teneinde bij mutatie huur te kunnen verhogen.
Een bank heeft de onderliggende businessmodellen in excel bekeken en gereageerd. Op basis hiervan komt Atrivé tot de volgende lijn:
•
Het model is helder opgezet met een overzichtelijk input sheet en duidelijke outputs die
voldoende zijn voor banken.
•
De Business Cases zijn zeer gevoelig voor diverse aannames. Een aantal aannames (investeringskosten e.d.) zijn bekend bij het moment van investeren. Met name de vervangingsinvesteringen en exploitatielasten behoeven aandacht in de uitwerking van financieringsaanvraag, met
een waarschijnlijkheidsinterval en een gevoeligheidsanalyse.
5.3

Ontzorgingsaanbiedingen

Vergelijkbaar bij flats geeft de marktuitvraag voor woningen dezelfde resultaten:

Onduidelijke prijsstellingen

Geen echt voordeel

Extra facturatiestroom (zonne-energie wordt niet via de huur verrekend)
NB. Er is niet vanuit gegaan dat de ontzorger de kosten bij mutatie int.
Atrivé signaleert daarbij een risico dat bij eengezinswoningen de verhoudingen onduidelijk worden
als problemen optreden. Als de huurder een boom laat groeien, de stekker eruit trekt of iets anders
doet waardoor de opbrengst van de panelen afneemt, kost dit de ontzorger geld (deze factureert
kWh-en). Derhalve moeten strakke afspraken gemaakt worden over wat een huurder wel en niet
kan doen, wie ingrijpt en wie de boete betaalt. In een situatie waarin de zonnepanelen in de huur
zijn verrekend, is verminderde opbrengst als gevolg van onhandig gedrag van de huurder het probleem van de huurder zelf.
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Figuur 21 Elektraprijs (kWh-prijs) van ontzorgingsaanbiedingen, uitgezet tegen de kWh-prijs die
huurders nu betalen en twee indexeringen daarvan

5.4

Energie-coöperatie

In bijlage 13 is het coöperatieve model uitgebreid beschreven.
Kern van de gedachte is dat bewoners (huurders en kopers!) samen een coöperatie oprichten die
energie gaat inkopen en duurzaam gaat opwekken.

De huurders met een dak gericht op het zuiden, worden benaderd door de coöperatie om hun
dak ter beschikking te stellen. De huurder saldeert wel, maar de opbrengsten van de panelen
worden middels een financiële transactie naar de energie-coöperatie gehaald, maar de huurder heeft hier zelf ook voordeel van.
De lokale energie-coöperatie treedt op als ontzorgende partij, koopt de panelen in en installeert deze op het dak van de bewoner, financiert en beheert de installaties.
Het coöperatieve model is een charmant model, dat slim een aantal problemen in de huidige regelgeving omzeilt en slim gebruik maakt van lokale kracht. Het model is wel gecompliceerd, het lijkt
wat lastiger dan een een-op-een-deal tussen huurder en corporatie (voorgaande varianten).
Onderliggend aan de coöperatieve gedachte is voor wie het recht is om de zon te exploiteren. In de
businesscases voor woningen vanuit de corporatie wordt uitgegaan van het recht voor de huurder
die in die woning woont (“dan had je maar een woning met dak op het zuiden moeten huren”), de
energie-coöperatie gaat ervan uit dat dit een recht is van allen.
Het coöperatieve model leert ons verder dat er een slimme afweging gemaakt moet worden tussen
wat centraal dient te gebeuren en wat lokaal kan worden gedaan (zie verder conclusie).
Gegeven dat met name Woningstichting Sint Joseph (naast een aantal andere corporaties) nauw
betrokken is bij de oprichting van energie-coöperaties en activiteiten rond zonne-energie, zullen
volgend jaar de eerste projecten wellicht gerealiseerd worden en zal meer duidelijkheid ontstaan
over het businessmodel voor huurders.
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Waar de corporatie wil werken in een coöperatief model, ligt voor de hand dat de coöperatie via de
corporatie meelift op een inkooPVoordeel dat een collectief van corporaties kan realiseren.
5.5

Conclusie

Voor woningen is een gezond businessmodel te realiseren met substantieel voordeel voor de zittende huurder en voordeel op termijn voor nieuwe huurders, op basis van 6 panelen (1.000 kWh).
Elke huurder zal dat kunnen salderen, dus de batenredenatie klopt.
De businesscase wordt zeer interessant als er een flinke installatie wordt neergelegd (bij voorkeur
12 of 18 panelen, opbrengst 2100 tot 3100 kWh), omdat dan schaalvoordelen gelden bij installatie
en beheer. Echter, niet alle huurders verbruiken zoveel stroom en dan gaat de batenredenatie voor
enkele huurders mogelijk mank. Hier is van belang goed te kijken naar het complex (zijn het grote
woningen, grote gezinnen, specifieke installaties die veel elektra verbruiken).
Het meerekenen van winst bij mutatie kan alleen als hier ook daadwerkelijk ruimte voor is. Indien
een corporatie bijvoorbeeld al naar de aftoppingsgrenzen zou gaan, is er voor de nieuwe huurder
zelfs geen voordeel. Dan moet gebruik worden gemaakt van het model van de energie BV (factuur
in plaats van via de huur).
Er dient aandacht te zijn voor beheer. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar waarin de
huurder wel of niet iets moet doen en er wel of geen substantiële kosten worden gemaakt (met
name voor uitlezen op afstand). Gewenst is dat corporaties nadenken over wat een “gegarandeerde werking” van het systeem is danwel hoe “onderhoudsplicht” voor zonnepanelen wordt uitgelegd
enerzijds en wat de corporatie mag verwachten van de huurder aan signaleringsfunctie anderzijds.
Ook hier geldt dat een ontzorgingsmodel interessante aanknopingspunten biedt, maar dat er niet
direct een voordeel in zit. Een hybridemodel waarin de kracht van beide modellen wordt benut, is
wellicht interessant. Daarnaast signaleert Atrivé dat in tegenstelling tot flats (twee partijen: corporatie en ontzorger) er een ingewikkeldere situatie gaat ontstaan qua beheer (drie partijen: corporatie, huurder, ontzorger).
De energie-coöperatie is een interessant model maar heeft nu nog een hoog theoretisch gehalte en
is bepaald niet eenvoudig. De praktijk zal leren of dit kansrijk is, maar Atrivé ziet geen aanleiding
voor de corporaties in zonnighuren om op deze ontwikkeling in te zetten.
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6

Zonne-energie op woningen straatgewijs op natuurlijke momenten

In dit hoofdstuk worden straatgewijze investeringen in natuurlijke momenten besproken:
1. Nieuwbouw
2. Renovatie
3. Asbestvervanging
4. Conclusies
6.1

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw kunnen zonnepanelen worden gebruikt in het ontwerp.
Een indicatieve berekening van Atrivé in EPC-software laat zien dat per kWp-systeem de EPC 0,1
omlaag gaat en dat de vermeden investering (wat zou er anders gedaan moeten worden om dezelfde EPC te bereiken?) vergelijkbaar zo niet hoger zou zijn.
Onze indruk is daarmee dat zonne-energie goedkoper is dan andere vormen van besparing, minder
overlast/complexiteit geeft voor bewoners en ook meer werkelijke besparing op woonlasten geeft.
Elke nieuwbouwwoning waar zonne-energie geplaatst kan worden, zou dit daarmee de komende
jaren moeten kunnen krijgen.
Bij nieuwbouw spelen twee vraagstukken:

In veel gevallen zitten de woningen aan de maximale huurgrens. Dan is gewenst om de panelen te laten leveren door een ontzorgende partij danwel een energie BV die de stroom los van
de huur factureert. Op deze manier kan de onrendabele top beperkt worden.

Naast de huidige marktstandaard (zie paragraaf 2.5) kan de corporatie overwegen om zonneenergie te integreren in het dak danwel in nieuwe dakpannen. De onderstaande plaatjes tonen
de verbeterde esthetische kwaliteit.

Figuur 22a: voorbeelden van daken volledig voorzien van zonnepanelen (geïntegreerd in dakbedekking)
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Figuur 23b: technische mogelijkheden voor integratie van zonne-energie in het dak

Bronnen voor meer informatie zijn:

AgentschapNL leidraad zonnestroomprojecten

AgentschapNL gebouwintegratie zonnestroomprojecten

Tien nieuwe BIPV producten:
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Tien%20nieuwe%20PVsystemen%20voor%20de%20gebouwde%20omgeving.pdf

vier winnende innovaties voor BIPV:
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/bijlagen/Vier%20winnende%20innovaties%20vo
or%20zonne-energie.pdf
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6.2

Renovatie met dakisolatie danwel dakonderhoud

In hoofdstuk 3 en 5 is reeds voor flats geschetst dat de ondergrond onder de panelen gedurende
de exploitatietermijn niet ingrijpend dient te worden aangepakt. Een alternatief is om een ingrijpende aanpak van de ondergrond te combineren met het plaatsen van panelen.
De onderstaande tabel geeft op basis van ervaringen van Atrivé de frequentie van veel voorkomend onderhoud. Op basis hiervan is aan de orde:

goed te kijken naar de leeftijd van het complex, de kwaliteit van het betreffende bouwdeel en
de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in relatie tot het exploitatieperspectief.

waar mogelijk wensen van bewoners rond zonnepanelen en noodzakelijk onderhoud te combineren, door gepland onderhoud in de tijd te verplaatsen.

eventueel de wensen rond energiebesparing, zonne-energie en onderhoud in combinatie met
de leeftijd en kwaliteit van het bouwdeel te bezien. Gezien het feit dat voor woningen die een
dergelijke ingreep krijgen er ook een langjarig exploitatieperspectief zal zijn, is dan wellicht een
gehele dakvernieuwing een gedachte.

Soort dak

Gepland onderhoud

Periode

Voordeel voor combinatie

Schuin

Dakbedekking

40-70 jaar afhankelijk
van soort pannen en
kwaliteit

Groot

Schuin

Randaansluitingen
e.d.), goten

25 jaar

Beperkt,
staan al

Schuin

Schoorstenen metsel- en
voegwerkherstel

40 jaar

Beperkt

Schuin

Schoonmaken daken (vuil,
mos, algen)

Afhankelijk van beleid
van
de
corporatie,
maatregel sneuvelt snel
in economisch slechte
tijd

Beperkt

Schuin

Aanbrengen dakisolatie

Plat dak

Dakbedekking

(lood

steigers

Groot
20-30 jaar afhankelijk
van soort systeem

Groot

Tabel 18 gepland onderhoud en frequentie op verschillende daken (bron: Atrivé vastgoedmanagement)
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Atrivé komt tot de volgende inschatting van de markt:

Bouwjaar

Energielabel

Conditie dak

Exploitatieperspectief
vanuit de woningmarkt

Voor 1970

Slecht

Matig/slecht

Goed (langjarig >20-25jr)

Totale dakrenovatie
inclusief
zonnepanelen

Voor 1970

Goed (gerenoveerd)

Goed

Goed

Panelen plaatsen

Maatregel

Voor 1970

Slecht

Matig/slecht

Matig (ca 1020 jr)

Bedrijfseconomische
afweging op plaatsen zonnepanelen.
In geval van zolder
als gebruiksruimte
isolatie binnenzijde
(overige
zolders
geen maatregel)

Voor 1970

Slecht

Matig/slecht

Beperkt
<10 jr)

Geen
dakingreep
geen zonnepanelen

(kort

1970-1985

Gemiddeld

Redelijk/goed

goed

Panelen plaatsen en
mogelijkheid
dakisolatie binnenzijde
onderzoeken

1992+

Goed

goed

goed

Panelen plaatsen

Tabel 19: ruwe segmentatie eengezinswoningen naar energielabel, dakconditie en exploitatieperspectief. Op basis hiervan wordt een aanbeveling gedaan voor het treffen van zonnepanelen al dan
niet in combinatie met isolatie/dakrenovatie.

Relevante voorbeeldprojecten zijn in deze bijvoorbeeld (absoluut niet uitputtend):

Ymere realiseerde in Almere een project met vloer-, dak-, gevelisolatie en panelen.

De Goede Woning realiseerde in 113 woningen in Apeldoorn vloerisolatie, spouwmuurisolatie,
gevelisolatie, dakvervanging met rc-waarde 5,0 en zonnepanelen in een indak-systeem.
6.3

Asbest en zonne-energie

Corporaties bezitten naar schatting ongeveer 184.000 woningen met asbestdaken. De minister
heeft het voornemen om deze op termijn te verbieden. Met Aedes is een green deal gesloten om
corporaties te stimuleren om sneller te beginnen met het opruimen van deze daken. De green deal
biedt corporaties binnenkort diverse fiscale voordelen voor zowel het verwijderen van asbest als
het plaatsen van zonnepanelen. Aedes werkt aan een praktische handleiding om corporaties hierin
te ondersteunen. [www.aedesnet.nl]
De Alliantie verving in Hoevelaken dakplaten met asbestmateriaal en plaatste zonnepanelen.
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6.4

Conclusie

Corporatie dient goed te kijken naar mogelijkheden voor combinatie van plaatsing van zonnepanelen bij natuurlijke momenten. Dit biedt meerwaarde vanuit esthetisch aspect, vanuit kostenbesparing en vanuit overlast voor de huurder.
Gegeven de planning voor onderhoud aan het dak (stel 1 x in de 20 jaar) en de snelheid waarmee
corporaties zonne-energie uit willen rollen (stel 10 jaar) kunnen corporaties goed berekenen welke
complexen planmatig kunnen worden opgepakt (in dit geval de helft) en in welke complexen daar
geen aanleiding voor is.
Zon-PV kan in ieder geval geplaatst worden op daken waar de komende 20 jaar geen groot onderhoud uitgevoerd moet worden (woningen die al gerenoveerd zijn).
De businesscase voor zonnepanelen straatgewijs zonder combinatiemaatregelen leent zich alleen
voor woningen die “af” zijn (en ook een gunstig label C al hebben), want het credo is “eerst isoleren”.
Bij woningen waar het dak of de rest van de woning qua isolatie nog aangepakt dient te worden is
het aantrekkelijk om “businesscase op businesscase te stapelen” en de bewoner één aantrekkelijke
aanbieding te doen op een natuurlijk moment. Dan wordt het credo: isoleren en meteen ook duurzaam opwekken.
De green deal asbest en zonne-energie kan een extra kans zijn, zeker als de minister op korte
termijn dwingende actie verlangen van corporaties rond het verwijderen van asbest (hoe zeer een
dergelijk standpunt ook onverstandig zou zijn gezien de planmatige cyclus van corporaties).
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7

Zonne-energie op woningen individueel

In dit hoofdstuk wordt beschreven of een individuele huurder zonne-energie kan aanschaffen.
Daarbij worden na een technische inleiding (7.1) twee varianten toegelicht: huurder krijgt zonnepanelen in de huur (7.2) of koopt de panelen zelf (7.3).
7.1

Technisch, afwijkingen van straatgewijs

In afwijking van een straatgewijs aanbod, met individuele voorlichting kan de corporatie ook simpelweg een loket openen waar huurders zonne-energie kunnen bestellen of toestemming kunnen
krijgen om zelf te plaatsen.
Met name corporatie Stadlander heeft op dit gebied zeer recente ervaringen opgedaan en een aantal corporaties is de eerste stappen aan het zetten rond ZAV-beleid. In dit hoofdstuk wordt op basis
van die ervaringen geput.

Figuur 24 individuele woning met zonnepanelen

7.2

Corporatie biedt aan zittende huurder aan

7.2.1

Verdienmodel

Het verdienmodel wijkt beperkt af van de variant op straatniveau.
De corporatie heeft lagere wervingskosten aan marketing: door een collectieve campagne, word
het initiatief bij de huurder neergelegd en zijn er lagere interne kosten.
Stadlander profiteert van persberichten in lokale media enerzijds, en van mond-tot-mond-reclame
anderzijds (veel adressen zitten in dezelfde straat of hebben dezelfde achternaam).
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Aanvankelijk lijken er hogere uitvoeringskosten ten opzichte van een aanbieding aan meerdere
huurders. Enerzijds moet elke individuele aanvraag/woning op technische geschiktheid worden getoetst (restant levensduur, buiten de schaduw, esthetisch verantwoord, groepenkast en meters in
orde, …) in plaats van dat op complexniveau een aantal woningen parallel wordt geschouwd.
De praktijk van Stadlander leert dat door de aanpak van de uitvoering gestructureerd te laten verlopen er snel gebruikt gemaakt wordt van de verzamelde kennis bij woningen die op elkaar lijken.
De kennis van enkele woningen in een straat wordt doorvertaald naar de volgende. Stadlander
heeft gekozen voor kleine systemen (drie en zes panelen) en doet voor uitvoering een controle op
technische mogelijkheden. Stadlander heeft dit volledig uitbesteed. Voor de na-controle (heeft de
installateur het goed gedaan) geldt hetzelfde.
Ook kunnen de installatiekosten hoger zijn. Relevant is volgens de marktpartijen in de marktuitvraag niet zozeer hoeveel woningen in een straat meedoen, als wel hoeveel woningen in een wijk
meedoen. Afhankelijk van de omstandigheden zijn installatie nul tot 20% hoger in relatie tot een
straatgewijs aanbod volgens marktpartijen in de marktuitvraag.
Gegeven dat de installatiekosten ongeveer 25% zijn, betekent dit een prijsverhoging voor het totale systeem van maximaal 5%.
Kostenfactoren voor installatie zijn:

Lagere logistieke kosten bij een grotere aflevering bij 1 installateur.

Bij meer woningen in een straat kan een vrachtwagen met materialen om de hoek geparkeerd
worden, kunnen materialen in 1x naar het dak getild worden (minder tijd een lift nodig) en kan
van dak naar dak gelopen worden. Ook kan het werk makkelijker verdeeld worden. Voor het
merendeel kan 1 man de installatie doen, maar op onderdelen is het handig om samen te werken (bij doorvoeren van leidingen één buiten, één binnen danwel 1 boven, 1 beneden).

Bij meer woningen in een wijk (reisafstanden nagenoeg nihil) kunnen tot vijf woningen op een
dag uitgevoerd worden door een electriciën, waar dit normaliter twee tot drie is.

5% voor 5 woningen, 15% voor 50 woningen stelt energieker. Is het verschil meer dan 25 of
weinig is ongeveer 8.5 ct/Wp
Er hoeven geen hogere kosten te zijn op de panelen, de omvormers en installatiematerialen. Bijvoorbeeld Stadlander koopt de panelen, omvormers batchgewijs is afhankelijk van de respons.
Voor de installatiematerialen kunnen een paar varianten worden ingekocht (plat/schuin dak, aantal
panelen). Voor bewoners is het alleszins acceptabel als er enige tijd verstrijkt tussen bestelling en
levering. Ook kan de corporatie op voorhand inkopen met afspraken over korting bij hogere aantallen.
7.2.2

Respons

Bij Stadlander reageert op een aanbod waarin de helft van de besparing in de huur wordt verrekend, binnen 2 maanden 3% van de bewoners. Stadlander geeft aan enkel dat nog niet actief is
geworven: een artikel in de regionale krant is geschreven door een journalist, een interview is gegeven op de lokale TV, een informatieblad en demonstratie-opstellingen liggen op de vestigingen
en enkele huurdersverenigingen zijn geïnformeerd.
Er is dus géén brief verstuurd naar huurders, geen informatieavond geweest et cetera.
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Een dergelijk responspercentage klopt met theorieën over duurzaam gedrag: een beperkt deel
komt er zelf om vragen en is prijsbewust. Anderen willen dat het hen makkelijk gemaakt wordt of
willen geen keuze maken (onderstaande figuur).
Stadlander zal voor de volgende fase aandacht besteden aan zonnepanelen in het bewonersmagazine. Stadlander heeft overigens met betrekking tot de complexgewijze benadering (aanbod iPV
vraaggstuurd) een meerjarenprogramma rond energie waarbij ook een aanbod zit voor zonnepanelen.

Figuur 25: segmentatie burgers op overtuigingen en gedrag rond duurzaamheid. Een kleine groep (3
tot 5%) komt altijd in actie, een grotere groep moet overtuigd worden door ofwel gemak ofwel een
lagere prijs. Een deel (3 tot 5%) wil niet uit principe.

7.2.3

Financieel rendement

De case Stadlander (5,5 euro per maand voor een set van drie en 11 euro per maand voor een set
van zes panelen direct in de huur, rest van de huur doorrekenen bij mutatie) geeft een bescheiden
doch prima rendement. Randvoorwaarde hierbij is dat de woningen van Stadlander relatief goed
scoren qua label zodat veel stappen richting C en B kunnen worden gemaakt . Daarmee is het rendement voor de nieuwe huurder beperkt. Daar staat tegenover dat de woning (ook als er geen
zonnepanelen op aan worden gebracht) bij mutatie in ieder geval naar markthuur gaat. Het aanbrengen van de zonnepanelen levert daarbij een kwalitatieve bijdrage en een beperking van de
energierekening.
Stadlander rekent dus meer door vanuit principe en kwaliteit, dan vanuit directe return on investment op de zonnepanelen (de aanvliegroute van dit rapport). “Dit kan ook beteken dat we het niet
terugverdienen in een aantal gevallen. Echter wij vinden een eenduidige benadering en de intrinsieke motivatie van de klant belangrijker.”
Groter pakket kansrijk voor de veelverbuikende huurder
In de marktuitvraag was een ontzorgende partij die expliciet aangaf te willen ontzorgen volgens dit
model, in combinatie met grote pakketten. Een variant waarin grotere pakketten worden aangeboden met de nadrukkelijke opmerking dat de bewoner zelf moet opletten of hij niet meer opwekt
dan hij verbruikt, zal zeer interessant zijn.

7. Zonn e-en e rgi e o p woning en ind ividu ee l

Blad 76

Immers, de grootverbruikers melden zich wel en voor de omvang van het pakket is niet de zuinige
gebruiker maatgevend. Hier zit wel een risico bij mutatie.
Minder goed “richtbaar” op geschikte complexen, grote pakketten (schaalvoordelen) en
toekomstplannen…
Consequentie van deze strategie is dat de corporatie afhankelijk is van wie er reageert en dat kan
dwars door de complexstrategie heen gaan. Afhankelijk van hoeveel de corporatie aan renovatieplannen heeft, is dat meer of minder bezwaarlijk. Dit kan worden afgevangen door slechts in een
deel van de voorraad (woningen met een goed dak) een dergelijke optie aan te bieden.
Een bezwaar dat Atrivé verder signaleert is dat een individuele woning het, later, plaatsen van een
collectieve oplossing lastiger maakt. Stel dat building integrated PV doorbreekt of bewoners vragen
massaal om een collectieve oplossing op basis van betere panelen met 12 panelen per woning (gezien de prijsontwikkelingen een realistisch scenario). Dan ontstaan er uiterlijke verschillen met de
bewoner die al ingestapt is op een individueel aanbod met 3 panelen, naast dat de snelle bewoner
zich wellicht benadeeld zal voelen.
Overigens, ook als er straatgewijs wordt uitgerold kunnen technologische ontwikkelingen de oude
techniek inhalen
… minder goed beheerbaar?
De discussie over een goed beheersysteem (zie 5.1.6) zal voor individuele woningen vergelijkbaar
zijn. In ieder geval zal moeilijk gewerkt kunnen worden met de referentiewoning-variant (variant
2), omdat woningen minder goed vergelijkbaar zijn.
7.3

Huurder koopt, zonne-energie als zelf aangebrachte
voorziening

Er is vraag naar zonne-energie als zelf aangebrachte voorziening, gegeven dat:

Sommige huurders niet willen wachten

Subsidies van de rijksoverheid (15% regeling, zie bijlage 4), de provincie Limburg en 19 gemeenten gericht zijn op de individuele bewoner (bij sommige gemeenten is expliciet eigenaar/bewoner omschreven en komt een huurder dus niet in aanmerking)
Punten die aandacht vragen bij ZAV-beleid zijn:

Voorwaarden voor plaatsing, esthetiek. Stadgenoot (bijlage 11) geeft een in de beleving van
Atrivé passende voorzet.

Terugkoop bij verhuizing. Gegeven dat installatiekosten minimaal 40% van de totale kosten
zijn, is het onzinnig om panelen bij verhuizing te verwijderen. Een verstandige huurder zal derhalve voor aanschaf iets willen afspreken over overname bij mutatie. Dit betekent dat afspraken gemaakt moeten worden over afschrijving van PV zoals dat ook bij cv ketels en dergelijke
gebeurt. Dilemma is hier dat in tegenstelling tot cv-ketels er bij zonnepanelen veel mis kan
gaan. De huurder zal dus waarschijnlijk en goede panelen moeten kopen (lastig te definiëren)
en bij mutatie zal moeten blijken dat de panelen, omvormers en kabels nog werken en een
waarde voor de nieuwe huurder vertegenwoordigen. De Woonbond stelt hierover voor “Hierbij
kunnen vooraf goede afspraken worden gemaakt over een mogelijke restwaardevergoeding bij
mutatie. De corporatie zal wel eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van het systeem.”(bijlage
18)

Sommige bedrijven bieden leaseconstructies aan. Het lijkt Atrivé wenselijk dat deze leaseconstructies geen belemmering opleveren bij mutatie.
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De gedachte kan zijn dat de corporatie het zelf aanbiedt, om kwaliteit te kunnen garanderen (als u
bij ons koopt, nemen we het over bij mutatie). Hier moet nader bekeken worden hoe een dergelijke dubbelrol in de praktijk uitwerkt. Indien de huurder investeert, zal deze ongetwijfeld de aanbieding van de corporatie vergelijken met systemen die hij zelf aangeboden krijgt.
Voor de financiering komen steeds meer opties voor de huurder:

Twee groene banken zijn er mee bezig.

Problemen hierbij zijn de potentieel bestaande leningen van de huurders (compliance-issues),
de relatief beperkte omvang van het bedrag en het ontbreken van zekerheden voor de bank.
7.4

Vergelijking modellen en conclusie

Het model waarin de klant kiest, op individueel niveau, zal bewoners met een motivatie voor zonne-energie bijzonder aanspreken. Het zal dan ook makkelijk zijn voor de corporatie om 2 tot 10%
van de bewoners hiervoor te interesseren (afhankelijk van prijsstelling, marketing, mond-totmond-reclame, …). Het werken met een dergelijk model hoeft niet veel duurder te zijn en op de
marketingkosten wordt bespaard ten opzichte van een model waarin op complexniveau wordt aangeboden.
De belangrijkste les van de casus van Stadlander is dat via een individuele aanpak de klant aan het
denken wordt gezet. Er wordt een pull-strategie gehanteerd in plaats van een push-strategie. De
klant kan zelf zijn keuze maken. De ervaringen van bijvoorbeeld Urgenda zijn 1-op-1-vertaalbaar
naar de casus van Stadlander en het succes is dan ook logisch verklaarbaar.
Het grootste bezwaar dat Atrivé signaleert, is dat een dergelijk model wellicht minder goed beheerbaar is (bij een straat weet je dat als 1 systeem in de problemen komt, de rest ook even gecontroleerd moet worden). Daarnaast zijn er meer esthetische bezwaren (vergelijk de situatie bij
koopwoningen) en wordt een collectieve actie in de toekomst moeilijker.
Het model is zeer goed toepasbaar voor corporaties die een voorraad hebben waar het dak niet
hoeft te worden aangepakt en voor corporaties die nu al individuele huurders isolatiepakketten en
nieuwe ketels aanbieden. Zonne-energie kan door hen gewoon worden toegevoegd aan het reeds
bestaande aanbod. Voor de meer “vastgoedgestuurde” corporatie is het een minder passend alternatief.
Voor corporaties die niet zelf individuele panelen willen aanbieden, is ZAV-beleid aan de orde (of er
vragen al huurders om, of ze zullen komen). Aandachtspunt is met name hoe met mutatie omgegaan wordt. De Woonbond en Aedes kunnen hier een voorstel voor doen.
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8

Zonne-energie op woningen individueel
op natuurlijke momenten

8.1

Bij mutatie

Het model is vergelijkbaar met het aanbieden van zonnepanelen op individueel niveau.
Echter: de corporatie heeft geen marketingkosten, dient alleen voorlichting aan huurders te verzorgen.
De corporatie kan goed kiezen welke woningen wel en niet worden voorzien van zonne-energie.
Het verdienmodel is beter dan in voorgaande hoofdstukken omdat op basis van het energielabel direct een kostendekkende verhoging bij de nieuwe huurder in rekening kan worden gebracht.
De corporatie kan zelfs uitrekenen of de woning een labelstap maakt, hoeveel vermogen hiervoor
nodig is en dan de investering er op afstemmen om maximaal het woningwaarderingsstelsel uit te
nutten. Dit strategisch gedrag is niet per definitie in het voordeel van de nieuwe huurder.
8.2

Bij isolatiepakketten op maat

Dit is vergelijkbaar met individueel aanbieden, alleen ontstaat dan een combinatiepakket.
8.3

Advies

Door een goede selectie bij mutatie kunnen corporaties zonne-energie winstgevend toepassen.
Net als bij individuele aanbiedingen geldt het bezwaar dat een dergelijk model wellicht minder goed
beheerbaar is (bij een straat weet je dat als 1 systeem in de problemen komt, de rest ook even gecontroleerd moet worden). Daarnaast zijn er meer esthetische bezwaren (ook van een nieuwe
huurder die mogelijk geen zonnepanelen wil!) en wordt een collectieve actie in de toekomst moeilijker.
Het model is zeer goed toepasbaar voor corporaties die een zeer verschillende voorraad hebben en
nu reeds individuele huurders isolatiepakketten en nieuwe ketels aanbieden. Zonne-energie kan
door hen gewoon worden toegevoegd aan het reeds bestaande aanbod.
Een corporatie suggereert dit model ook aan te bieden aan eigen medewerkers.
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9

Zonne-energie op braakliggende grond
(solarpark/zonnepark)

9.1

Technische situatie

Woningcorporatie Wonion heeft begin 2012 middels een green deal-aanvraag bij de overheid toestemming gevraagd om bouwgrond te gebruiken voor plaatsing van zonnepanelen en de opgewekte stroom te salderen met bewoners.
“Bouwgrond waarop, in verband met de krimp, niet meer gebouwd gaat worden, voorzien van zonnepanelen. De energie die wordt opgewekt door de PV panelen wordt alleen aan huurders van
Wonion geleverd. Het doel is door opwekking van duurzame energie een bijdrage leveren aan beperking van de (toekomstige) woonlasten van de huurder enerzijds, bij te dragen aan een positieve
waardeontwikkeling van de woningvoorraad anderzijds en de grond optimaal te gebruiken”.

Figuur 26: park met zonnepanelen nabij gebouwde omgeving

9.2

Potentieel

Gegeven dat er grond beschikbaar moet zijn voor 25 jaar, is de gedachte van een solarpark voor
eengezinswoningen om meerdere redenen zeer interessant:



Er kan een grote installatie worden geplaatst met voordelige schaalvoordelen. Overigens zal er
wel aandacht moeten zijn voor molest en diefstal (afrastering en dergelijke)



Afhankelijk van de plek van de bouwgrond is er sprake van lage installatiekosten (vanuit de
omvormers een kabeltracé naar de woningen, invloeden direct op de meterkasten) zonder haken breekwerk voor de bewoners. Wellicht kan hier zelfs een combinatie gemaakt worden met
virtueel salderen, dan is het trekken van kabels helemaal overbodig.



Waarschijnlijk zijn er geen noemenswaardige esthetische bezwaren of inpassingsproblemen en
ook de toegang voor beheer van de installatie is gemakkelijk te organiseren.
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Naar verwachting is het aantal locaties met onbestemde bouwgrond wel beperkt tot krimpgebieden.
9.3

Economisch perspectief in potentie

Hoewel niet door Atrivé onderzocht, lijkt een groot zonnepark in potentie financieel aantrekkelijk
als gesaldeerd mag worden. In het buitenland zien we diverse projecten.
De installatiekosten en omvormerkosten zijn waarschijnlijk veel lager en het beheer is makkelijker
door de schaalvoordelen en gemakkelijke bereikbaarheid.
Wel zullen de kosten voor bekabeling bezien moeten worden, en de kosten voor bouwgrond. Ook
ligt er meer risico van molest en diefstal.
9.4

Juridische belemmeringen

Wonion heeft toestemming gevraagd om in een pilotomgeving te mogen salderen op basis van een
solarpark. De green deal is echter afgewezen op basis van de gemiste inkomsten aan energiebelasting voor het rijk.
In het lente-akkoord is wel benoemd dat gekeken wordt naar verruiming van de salderingsmogelijkheden. Hierbij is genoemd “ook buiten ‘eigen dak’ (o.a. flats of boerenschuur)”, het zonnepark is dus niet expliciet genoemd.
9.5

Conclusie

Een solarpark is in potentie kansrijk, maar slechts in een beperkt aantal (krimp)gebieden. Dit komt
omdat er in die gebieden voor langere termijn bouwgrond beschikbaar is in de buurt van gebouwen
tegen lage kosten. Verder is de politieke haalbaarheid van solarparks in de beleving van Atrivé
slechter dan de politieke haalbaarheid van salderen op flats.
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10

Discussie

In dit hoofdstuk worden, los van de businesscase en de conclusies, een aantal maatschappelijke
vragen over zonne-energie besproken. Hierbij wordt de vraag gesteld en vervolgens vaak terugverwezen naar de rapportage voor het uitgebreide antwoord.
10.1

Eerst isoleren? Ja, maar veel woningen zitten al op
label C en vaak kan isolatie gecombineerd worden met
zonne-energie

Is een nationaal isolatieprogramma niet veel zinvoller/kun je zaken combineren?
Deze vraag werd door diverse partijen gesteld na de uitzending van het NOS-journaal over zonnighuren. Atrivé en de corporaties constateren dat er reeds diverse initiatieven zijn voor isolatie:



De blok-voor-blok-regelingen (http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/blok-voorblok) mikken op 25.000 woningen.



Het energiesprong-programma van de SEV mikt op hoogwaarde isolatie (label A).

Verder is zonne-energie een nieuwe technologie waarbij relatief weinig bouwkundige zaken van belang zijn. Derhalve leent zonne-energie zich goed voor een nationale aanpak.
De meest logische combinatie is te maken met de introductie van een zonneboiler en dakisolatie
(als aangegeven in hoofdstuk 2.5). Daarnaast gaan veel mensen die zonne-energie krijgen ook actiever aan de slag met energiebesparing, het wordt een sport om de meter terug te zien lopen
(melding van diverse corporaties, Urgenda).
Waar houdt isoleren op en begint zonne-energie, waar moeten corporaties hun geld insteken?
De terugverdientijden van zonne-energie zijn nu zodanig dat voor een woning met label D of C
zonne-energie op de korte termijn een aantrekkelijkere optie is dan verder isoleren. Bijlage 14
geeft hiervoor enkele berekeningen.
Daarbij is relevant dat zonne-energie apart gefinancierd kan worden. Oftewel, zeker in een situatie
waarin corporaties kiezen voor financiering door een externe partij is er geen sprake van of-of,
maar kan sprake zijn van en-en.
Natuurlijk moeten corporaties altijd kijken naar hun investeringscapaciteit, de bouwkundige staat
van woningen, de strategie, de mogelijkheden voor verdere isolatie enerzijds en zonne-energie anderzijds. Atrivé constateert dat de beslissing om te investeren in zonne-energie voor de ene corporatie (woningen met label C, weinig onderhoud gepland) logischer kan zijn dan voor de andere
corporatie (woningen met label E, veel renovaties gepland).
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10.2

Is het echt beter voor het milieu? Ja, de hele elektrarekening kan CO2-neutraal worden

Zonne-energie op geschikte woningen levert net zoveel op als 20% isolatie van de hele
corporatievoorraad
Onderstaand wordt voorgerekend dat zonne-energie op 600.000 woningen voor het milieu evenveel oplevert als 20% isolatie.
Deze besparingen kunnen volledig parallel worden geboekt, en in geval isolatie en plaatsen van
zonnepanelen worden gecombineerd, elkaar zelfs versterken.
Corporaties hebben met het rijk afgesproken 20% energiebesparing te realiseren op de gasrekening door middel van isolatie. De afgelopen jaren is er veel besparing geboekt (Aedes meldde in
september 2% besparing in een half jaar), maar de indruk van Atrivé is dat de komende jaren lastig worden. Als gevolg van de crisis worden planningen opgeschoven en vallen veel natuurlijke
momenten weg. Daarbij zijn al veel slechte labels uit de voorraad en wordt het steeds moeilijker
om een bewoner een interessant plaatje aan te bieden. In de adviespraktijk ziet Atrivé daardoor
veelvuldig dat de besparingen de komende jaren, bij de huidige plannen, veel lager worden.
Stel dat 20% besparing op gebouw- en installatiegebonden niveau (definitie conform convenant
energiebesparing corporatiesector) gehaald wordt, en dit feitelijk 13% gasbesparing oplevert (in
verband met comfortverbetering en verandering van gedrag door bewoners [bron: ervaringscijfer
Atrivé adviespraktijk].
Dan levert dit, bij een gasgebruik van 1.500 m3 gas per woning (2.490 kg CO2 volgens milieucentraal.nl) een reductie per woning van 324 kg CO2 per woning.
Zonne-energie op woningen kan niet overal worden toegepast. Het is met name aantrekkelijk bij
woningen die op het zuiden liggen en een groot dakoppervlak hebben en alles kunnen salderen.
Stel dat 600.000 woningen van corporaties én eengezinswoning én geschikt voor zonne-energie
zijn, en stel dat deze woningen de komende 10 jaar 2.100 kwh per jaar met zonnestroom opwekken. De besparing, omgeslagen over alle corporatiewoningen, is 575 kwh per woning oftewel 316
kg CO2 per woning.
Zonne-energie op flats met salderen op de CVZ-meter (hoofdstuk 3) heeft een lager potentieel. De
verhouding tussen individueel verbruik van woningen en collectief verbruik is ongeveer 10:1 (ervaringscijfer energie-inkooptrajecten Atrivé), waarmee het collectief gebruik ongeveer 300 kwh per
woning is. Echter, lang niet alle CVZ-meters komen in aanmerking (niet rond 10.000 kwh, geen
kleinverbruikersmeter, geen ruimte op het dak et cetera). Stel dat 40% kansrijk is, dan kan per
over de hele voorraad heen (50% is flatwoning, maal 300 kwh per flatwoning, maal 40% kansrijk)
60 kwh met zonne-energie worden opgewekt, oftewel ordegrootte 30 kg CO2 per woning.
Zonne-energie op flats met salderen met bewoners is niet doorgerekend omdat niet is uitgezocht
wat het potentieel precies is.
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Zonnepanelen hebben een zeer positieve energiebalans
Diverse bronnen melden dat zonnepanelen binnen één tot twee jaar evenveel hebben opgewekt als
het heeft gekost om de panelen te maken. In hun hele werkzame leven wekken ze 7 tot 14 keer
zoveel stroom op als ze in hun levenscyclus nodig hebben.
Deze “energetische terugverdientijd” (energiebalans) loopt overigens sterk terug, in 2009 was deze
3 jaar en nog steeds neemt deze tijd zienderogen af met het verbeteren van productiemethoden.
De Californische milieuorganisatie SVTC maakt jaarlijks een milieu-scorecard voor zonnepanelen,
die op basis van enquêtes een ranglijst geeft voor de milieuvriendelijkheid van producenten van
zonnepanelen (solarscorecard.com/2012/docs/svtc_scorecard_2012.pdf). Het is echter nog niet
mogelijk om een gestandaardiseerd overzicht van bijvoorbeeld de C02-voetafdruk van verschillende merken te maken, zo laat de woordvoerder van SVTC weten.
Twee bedrijven rapporteren een CO2-gehalte van 20 gram per kilowattuur.
Ter vergelijking “grijze” stroom kost 550 gram per kilowattuur (www.milieucentraal.nl).
Zonne-energieproductie MVO-aspecten
Binnen het kader van dit onderzoek is geen uitgebreid onderzoek gedaan naar MVO-aspecten bij de
productie van zonnepanelen. De indruk van Atrivé en de corporaties is dat hier eisen aan te stellen
zijn bij de inkoop van panelen, maar dat de situatie nooit geheel kan worden beïnvloed.
10.3

Moet het uit China komen? Waarschijnlijk, nietEuropese producten zijn de norm in de markt

Er zijn verschillen van mening over de ethische wenselijkheid dat veelal in China wordt geproduceerd. Tegenstanders wijzen op slechte arbeidsomstandigheden energiebalans van transport en
vrezen voor de toekomstige economische slagkracht van Europa.
De Amerikaanse zonne-energiesector en Chinese branchegenoten beschuldigen elkaar van het ontvangen van oneerlijke staatssteun (bron: diverse persberichten).
Atrivé constateert dat er uit de regio Brabant/Limburg enkele geluiden zijn om de nationale economie te stimuleren. In die regio bevinden zich veel bedrijven die een rol spelen in de hardwaremarkt.
Als adviseur constateert Atrivé vanuit economisch perspectief:



dat op dit moment de overgrote meerderheid van de zonnepanelen van buiten Europa komt
(de top 10 bedrijven leveren 50% van de panelen, geen komt uit Europa) en dat de continuïteit
van veel Europese bedrijven onder druk staat als gevolg van de concurrentie. Er zijn op dit
moment nog twee Nederlandse spelers, Ubbink Solar en Helianthos (laatstgenoemde heeft een
doorstart
gemaakt,
www.nuon.com/nl/pers/persberichten/20120507-2/Helianthos-krijgtdoorstart.jsp). Scheuten Solar is overgenomen door een Chineze partij (bericht van een corporatie).



dat panelen een steeds kleiner onderdeel worden van de totale kosten. Nederland heeft nog
een slag te maken in de concurrentiekracht van de installatiebranche. Atrivé suggereert dat het
vanuit economisch perspectief gewenst is om nu, dan maar met Aziatische panelen, een gezonde installatie-industrie op te bouwen.
Oftewel: de slag om de panelen lijkt al verloren door Europa, als de herkomst al een afweging is
dan lijkt het een achterhoedediscussie. Corporaties zouden hun huurders tekort zouden doen als ze
nationale of Europese producten zouden voorschrijven. De slag om de installatie kan door “de BV
Nederland” nog gemaakt worden, hier ligt veel economisch perspectief.
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10.4

Klopt het wel, kan de opbrengst gegarandeerd worden? Ja, maar aandacht bij inkoop, installatie én b eheer van groot belang

Zonne-energie is een techniek in ontwikkeling, wat inhoudt dat met name op het rendement van
de panelen en de kwaliteit van de omvormers nog winst geboekt kan worden.
De werkelijke opbrengst kan enigszins fluctueren (zie bijlage 6), hier is in de businesscases voor
gecorrigeerd.
Essentiële punten om de kwaliteit op orde te houden zijn:




Complexen selecteren waar het kan (geen schaduw, onderhoudsvrij)



De binnengekomen panelen controleren. Een importeur meldt dat op basis van hun ingangscontrole gemiddeld 2,5% niet aan de afgesproken specificaties voldoet. Daarbij betreft dit alleen “A-merken” (een definitie die door veel partijen verschillend gehanteerd wordt en waar
geen onafhankelijke partijen openbare lijsten van hebben gemaakt). De importeur meldt ook
dat ze ervaring hebben met een “B-merk” waar 25% van de panelen niet aan de specificaties
voldeed.




D installatie te begeleiden bij zowel ontwerp als oplevering.

Goed inkopen (kwaliteitsgaranties bij partijen vragen en partijen selecteren die een goede balans hebben dus niet snel failliet gaan6).

Structureel aandacht te besteden aan beheer (monitoring op afstand, periodiek schoonmaken
en controleren) en bedreigingen van buiten, met name op flats (diefstal, storm, …).
Voor dergelijke begeleidende zaken zijn kosten meegenomen in de businesscases.
De indruk van Atrivé is dat juist op dit punt samenwerking tussen corporaties essentieel is. Bij de
kleinschalige danwel gesubsidieerde projecten uit het verleden is in veel gevallen het opdrachtgeverschap niet goed ingevuld. Door op dit vlak samen te werken kan de kwaliteit verhoogd worden.
Bij enige schaal kan dit worden opgezet zonder dat dit leidt tot enorme overheadkosten in relatie
tot de omvang van het project.
10.5

Wat als er niet meer gesaldeerd mag worden? Dan
gaat de businesscase onderuit.

Mocht de rijksoverheid de regels rond salderen aanpassen voor reeds geïnstalleerde systemen, dan
kan dit een zeer negatief effect hebben op de businesscase. Bewoners moeten dan alsnog energiebelasting gaan betalen en daarmee wordt het rendement van de panelen negatief.
Atrivé signaleert in deze dat de politieke discussie neigt naar een totale herziening van de energiebelasting waarbij fundamentele vragen aan de orde zijn:



Waarom betalen mensen in een slecht geïsoleerde huurwoning zoveel energiebelasting, en krijgen ze wel huursubsidie?



Waarom betalen kleinverbruikers (tot 10.000 kwh) veel meer energiebelasting dan grootverbruikers (boven 10.000 kwh)?



Wat is de rol van zonne-energie in de transitie naar duurzame energie?
Atrivé suggereert daarbij dat het vanuit de overheid bezien logischer is om, als zonne-energie een
vlucht zou nemen en dit als onwenselijk wordt gezien, voor nieuwe systemen de saldering te verbieden. Daarmee zouden bestaande systemen minder risico lopen.
6

Overigens kunnen corporaties zich verzekeren tegen faillissement van leveranciers.
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Dit risico, onzekerheid van overheidsbeleid, is inherent aan de businesscase.
Mocht de overheid op enig moment het salderen laten vervallen dan geldt dit overigens niet voor
de hele opbrengst van de zonnepanelen. De nieuwe slimme meter, die op termijn verplicht wordt
geïntroduceerd, registreert alleen wat er netto wordt verbruikt en wat er wordt teruggeleverd
(bron: Alliander). Als er tegelijkertijd wordt opgewekt en minimaal evenveel verbruikt, “ziet” de
netbeheerder de opgewekte zonnestroom dus niet. Afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte
stroom (omvang van de installatie) en afgenomen stroom (is bewoner overdag thuis) zal de netbeheerder naar verwachting 50 – 70% zien. De enige mogelijkheid dit risico in te dammen is zo lang
mogelijk een oude terugdraaimeter te houden, dan ziet de netbeheerder de teruglevering totaal
niet.
10.6

Levert samenwerken echt op? Ja, op onderdelen

Een aantal zaken die voor zonne-energie van belang zijn moeten haast wel landelijk worden opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de juridische uitwerking/lobby en toegang tot Europese laagrentende leningen.
De corporaties zouden verder baat hebben bij een centrale verzameling van kennis rond:




het verzamelen van kennis over werkelijke prestaties van systemen,
Een model voor het uitwerken van afspraken met bewoners en garanties over beheer en opbrengsten.

Als het gaat om de vraag naar zonnepanelen en hardware dan constateert Atrivé dat een volume
van 1-2 MWp (350 tot 700 woningen met 12 panelen) benodigd is om scherp te kunnen inkopen
(kortingen 10 tot 20% op de hardware).
Daarboven zijn wellicht nog kortingen te realiseren (ordegrootte 5% volgens een internationale leverancier van panelen), maar gaan ook logistieke en coördinatiekosten meespelen.
Het bundelen van de vraag is goed mogelijk via mantelcontracten met afroepcontracten, waarbij de
installateur van de corporatie de logistiek regelt met de fabrikant.
Het afnemen in kleine clusters bij bekende lokale relaties (die weer inkopen bij een importeur)
danwel bij grote Nederlandse bedrijven (die bestaan op basis van hun inkoopmacht) leidt naar
verwachting van Atrivé niet tot een gunstige prijsstelling.
Voor de installatie is niet zozeer relevant hoeveel er wordt aanbesteed, maar meer wat de spreiding is en of de installatie kan gebeuren in een passend tijdsvak (een aantal man 2 jaar aan het
werk in hun eigen regio). Dit kunnen corporaties prima zelf of op stedelijk / regionaal niveau organiseren.
Overigens is ook voor een ontzorgingscontract vraagbundeling aantrekkelijk. Voor ontzorgers
wordt de businesscase interessanter als zij schaalvoordelen kunnen inbouwen in hun businessmodel.
Voor de financiering is, in geval van niet DAEB, bundeling tot minimaal 1 miljoen euro (350 woningen) van belang om goede voorwaarden te krijgen. Ook voor juridische zaken (recht van opstal regelen) is enige schaal gewenst.
Voor het beheren van installaties op afstand is enige schaal ook wenselijk.
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10.7

Is samenwerking te realiseren? Ja, op onderdelen

Ongetwijfeld maken corporaties andere keuzes rond zonne-energie:

Een corporatie in de randstad met slechte labels, weinig geld en hoge huurprijzen. Deze zal
kiezen voor een ontzorgvariant danwel een energie BV met externe financiering. Daarbij wordt
ingezet op toepassing van zonne-energie bij isolatie.

Een corporatie buiten de randstad met goede labels, veel geld en lage huurprijzen maakt andere keuzes. De corporatie financiert zelf binnen de toegelaten instelling, en stelt zonne-energie
beschikbaar voor iedereen die het wil.
Deze sterk uiteenlopende corporaties kunnen op onderdelen nog steeds samenwerken. Rond werven van bewoners, beheer, juridisch kader. Ook hebben beide corporaties (de corporatie die zich
laat ontzorgen indirect) belang bij een goede markt van lokale installateurs.
10.8

Kan de markt dit wel aan? Ja, installatie graag gefaseerd

Gelijktijdige contractering betekent niet gelijktijdige uitvoering. De markt is gebaat bij een gefaseerde uitrol. De huidige subsidiegedreven markt (hoos per 1 juli, na drie maanden voorbij) is funest voor het opbouwen van een duurzaam personeelsbestand van ervaren installateurs.
Gedacht wordt aan een model waarin corporaties in een regio na elkaar aan de beurt komen (een
team van installateurs werkt gedurende een jaar of twee aan diverse projecten van één of meerdere corporaties in de eigen regio).
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11

Conclusie

Voor zowel flats als woningen ligt er een gezond exploitatiemodel voor de exploitatie van zonneenergie.
Aan huurders zal het niet liggen. Huurders kunnen een voordeel krijgen van ordegrootte 150 euro
per jaar (afhankelijk van omvang van het systeem). Huurders hebben interesse in zonne-energie
en hebben in diverse pilotprojecten in het verleden positief gereageerd op dergelijke prijsstellingen.
Van belang is na te gaan of de corporatie zelf kan investeren in de toegelaten instelling, danwel via
een Energie BV, ofwel dat de corporatie zich wil laten ontzorgen.
Natuurlijk is verstandig eerst te isoleren, maar zonne-energie kan vaak ook goed gecombineerd
worden met dakisolatie of asbestvervanging. Verder wordt verwezen naar conclusies per hoofdstuk.
Randvoorwaarde is dat corporaties:

de woningen en flats selecteren waar zonne-energie goed kan worden geëxploiteerd.

hun vraag bundelen tot clusters van minimaal 500 - maar bij voorkeur meer - woningen om
schaalvoordelen te kunnen realiseren.
Verder wordt verwezen naar de managementsamenvatting en de conclusies per hoofdstuk.
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12

Aanbevelingen

Aan corporaties



Neem een standpunt in over of zonne-energie wordt aangeboden en zo ja, hoe: straatgewijs of
individueel



Neem een standpunt in over wie investeert: de corporatie, de energie BV of een ontzorgende
partij.



Bezie de mogelijkheden voor zonne-energie vanuit de eigen voorraad (onderhoudsbegroting
2013) en wensen van huurders. Zoom concreet in kansrijke complexen: woningen met een
groot dakoppervlak op het zuiden, geen onderhoud gepland op lange termijn of juist wel op hele korte termijn, grote huurdersgezinnen die interesse hebben of te mobiliseren zijn).



Reken de eigen situatie van verschillende complexen door op basis van bijgeleverde excelsheets (welke rente, welke verdienmogelijkheden bij mutatie, worden interne kosten wel of
niet meegerekend et cetera).



Organiseer op regionaal en landelijk niveau samenwerking om te komen tot goede businesscases. Bundel de vraag om te komen tot clusters van 500 tot 5.000 woningen, om zo een goede
prijs te realiseren.



Naast een proactief spoor: denk na over en schep ruimte voor een reactief spoor, bijvoorbeeld
huurders die zonne-energie als zelf aangebrachte voorziening willen.




Laat pilots rond salderen op flats en zonneparken voorlopig aan de lobby van Aedes over.
Pas de MJOB voor lange termijn aan op een verdere prijsdaling van zonnepanelen, en calculeer
waar mogelijk de koppeling van investeringen in dakisolatie en asbest en de introductie van
zonnepanelen in.

Aan Aedes



Onderzoek het politieke draagvlak voor een serieus proefproject rond salderen op flats (bijvoorbeeld 50 flats) en in zonneparken.



Werk de laatste juridische onduidelijkheden in deze rapportage (servicekosten, energie BV,
DAEB/niet DAEB) weg middels overleg met bevoegde ministeries en de huurcommissie



Werk, zo mogelijk met de Woonbond, een gezamenlijke aanbeveling uit voor het omgaan met
zonnepanelen in de toekomst, rond verrekening van kosten voor zittende huurder en nieuwe
huurder enerzijds en rond ZAV-beleid anderzijds.



Verenig corporaties die hier behoefte aan hebben onder één vlag en voer hierin een proactieve
koers. Uitgangspunt is dat niet iedereen alles samen hoeft te doen, maar dat voordelen van
samenwerking wel evident zijn.



Onderzoek mogelijkheden in Europa voor het verkrijgen van financiering in de vorm van
laagrentende leningen
Naast het spoor doen, een spoor “denken op lange termijn”: het maatschappelijk proces
van energie-coöperaties (nu nog niks, wel potentie), VvE-problematiek, …



Met dank, aan marktpartijen
De uitwisseling tussen corporaties en marktpartijen heeft wederzijds tot bijzondere inzichten geleid. Atrivé constateert dat veel businessmodellen vaak erg positieve aannames hanteren. Vaak
worden daarin onjuiste aannames gemaakt over het corporatiestelsel. Door dit rapport openbaar te
maken met alle achterliggende bijlagen en de businessmodellen in excel hoopt Atrivé bij te dragen
aan enige “common ground”, of in ieder geval open innovatie te stimuleren.
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Bijlage 1 Atrivé en betrokken adviseurs
Atrivé rendement op wonen
Atrivé is een onafhankelijk adviesbureau met 50 maatschappelijk betrokken adviseurs,
die adviseren op een breed vlak over wonen in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Het bureau heeft zijn grondvesten in de corporatiesector en adviseert over o.a. rond vastgoedbeleid, financieel beleid, bewonersparticipatie, bouwkosten en duurzaamheid.
Atrivé opereert 100% onafhankelijk van marktpartijen. Atrivé heeft dan ook geen enkel belang bij
de keuzes die gemaakt worden in dit traject.
Atrivé is gecommitteerd om de introductie van zonne-energie in de corporatiesector tot een succes
te maken en biedt graag haar ondersteuning in deze aan corporaties en overheden aan.
Betrokken adviesteam rond zonne-energie
Maarten Corpeleijn is initiatiefnemer van dit traject, projectleider en hoofdauteur.
Maarten is 12 jaar werkzaam voor corporaties en overheden rond energiebesparing, als adviseur
en ondernemer en sinds 2010 als teamleider duurzaamheid bij Atrivé.
Maarten adviseert over diverse businesscases, waaronder energiebesparing, warmte/koudeopslag,
geothermie en zonne-energie. Maarten heeft zelf zonnepanelen aangeschaft die in mei 2012 geïnstalleerd zijn en - met enige opstartproblemen - prima werken.
Overige bijdragen zijn geleverd door een integraal team van Atrivé-specialisten op het gebied van
procesbegeleiding, vastgoed, bewonerszaken, financiering en duurzaamheid:

Eppie Fokkema, directeur bij Atrivé, procesbegeleiding

Wim Pijffers, senior adviseur treasury, voor het financieringSDEel

Jelmer Jens, adviseur financieel beleid, hoofdontwikkelaar van de businessmodellen in excel

Bart Jansen, adviseur duurzaamheid, procesbegeleiding en factfinding

Marissa van Groenestijn, adviseur duurzaamheid, factfinding en doorrekening van de verdienmogelijkheden bij mutatie voor flats en woningen

Ronald Versprille, senior adviseur vastgoedstrategie en maintenance, voor de relatie tussen
zonnepanelen en onderhoudsmogelijkheden

Thijs Stoof, senior register kostenadviseur, voor ondersteuning bij kostenexercities.
Atrivé werkt samen met juristen en specialisten in zonne-energie om te komen tot een integrale
benadering van de vragen rond zonne-energie.
Reacties? Meer informatie/vragen? Even sparren? Behoefte aan ondersteuning?
zonnighuren@atrive.nl.
[Gezien de enorme hoeveelheid reacties van diverse marktpartijen, reageert Atrivé primair terug
naar haar doelgroep: corporaties en overheden].
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Bijlage 2 Bronnen en begrippenlijst
Bronnen
In dit rapport is weinig gebruik gemaakt van literatuurstudie, de meerderheid van de input komt
van corporaties (projectervaringen), marktpartijen (reacties op de marktuitvraag) en diverse andere partijen (zie hoofdstuk 1).
Bronnen zijn in de rapportage zelf genoemd.
In het hele rapport worden wegens vertrouwelijkheidsoverwegingen geen bijdragen van partijen
aan de marktuitvraag bij naam genoemd. Deze informatie, reacties op de marktuitvraag, is wel bekend bij de 31 corporaties.
Geraadpleegde openbare rapporten waarnaar verwezen wordt zijn:
Arcadis 2010: duurzame daken: het potentieel, de kosten en de baten
AgentschapNL leidraad zonnestroomprojecten
http://www.agentschapnl.nl/content/leidraad-zonnestroomprojecten
AgentschapNL gebouwintegratie zonnestroomsystemen
http://www.agentschapnl.nl/content/gebouwintegratie-zonnestroomsystemen
EPIA, 2011: Solar Photovoltaics, competing in the energy sector. European PhotoVotaic Industry
Association.
ECN, 2011: Businessmodels for renewable energy in the build environment.
http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--11-057
McKinsey, 2012: Solar Power, darkest before dawn.
http://www.mckinsey.com/Client_Service/Sustainability/Latest_thinking/Solar_powers_next_shinin
g
Stichting zonnestroom: inventarisatie PV markt april 2012. http://www.zonnestroomnl.nl/
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Begrippen
Energie bv: een 100% dochter van een corporatie die energie levert aan de corporatie of aan bewoners.
IRR: interne opbrengstvoet (internal rate of return) of effectief rendement is een percentage, dat
het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Het is de opbrengstvoet (ook
disconteringsvoet genoemd) waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en baten
nul is. Een project is aantrekkelijk als de IRR hoog is.
Kleinverbruikmeter: een meter met een aansluiting van maximaal 3* 80 Ampère. Deze aansluiting
mag de volledige stroomopbrengst salderen, bij een grotere opbrengst is sprake van een grootverbruikersaansluiting en mag dit niet meer.
Kwh: kilowattuur, eenheid voor elektriciteit
Kwp: kilowattpiek, maximale opbrengst van een zonnepaneel.
kwh/kWp: kilowattuur per kilowattpiek, maat voor de werkelijke opbrengst van zonnepanelen op
jaarbasis, gecorrigeerd voor het piekvermogen.
NCW, netto contante waarde: De contante waarde (CW) of actuele waarde (AW) van een toekomstig bedrag aan geld over een tijdsperiode bij een bepaalde rentevoet, is het bedrag dat uitgezet
tegen samengestelde interest bij de genoemde rentevoet na deze tijdsperiode het gegeven bedrag
oplevert. Eenvoudig geformuleerd: de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt.
Omvormer: een omvormer vormt de stroom die uit zonnepanelen komt (gelijkstroom) om naar een
wisselspanning omvormen. Daarnaast dient de omvormer vaak als hart van de installatie, d.w.z.
aflezen en monitoren op afstand geschiedt ook via de omvormer. Omvormers zijn er in allerlei
soorten en maten, met en zonder ventilatie, meer of minder geluid, meer of minder uitlees- en
monitoringsopties.
Salderen: het verrekenen van de opgewekte zonnestroom met afgenomen zonnestroom, waardoor
de zonnestroom wordt weggestreept tegen dure inkoopprijs (levering, energiebelasting, btw) van
23 cent (flats) tot 25 cent (woningen)
Terugleveren: bij een grootverbruikersaansluiting (zie kleinverbruikersmeter) is salderen (zie salderen) niet van toepassing.
Zon-PV: Photo voltaische zonne-energie, zonnepanelen die elektriciteit opwekken.
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Bijlage 3 Elektraverbruik huishoudens
Het elektraverbruik van huishoudens is relevant om een inschatting te kunnen maken van hoeveel
zonnestroom huishoudens kunnen salderen.
De onderstaande tabel laat zien dat het aantal personen in een huishouden een belangrijke voorspeller is van het verbruik. Dit maakt het ook direct lastig het verbruik te voorspellen: als de kinderen het huis uit gaan/er een scheiding optreedt, neemt het verbruik af.
aantal personen in huishouden

gemiddeld gebruik in kWh per jaar
1

2.121

2

3.401

3

4.106

4

4.694

5

5.114

6

5.956

gemiddeld per huishouden

3.312

Tabel 20 huishoudelijk energieverbruik afhankelijk van aantal bewoners (bron: Nibud)

De onderstaande tabel laat zien dat in het algemeen in bejaardenwoningen minder verbruikt wordt
dan in rijtjeshuizen.
Haarlem
Bejaardenwoning

Arnhem
Rijtjeshuis

Ermelo

Bejaardenwoning

Rijtjeshuis

Bejaardenwoning

Rijtjeshuis

Gezin met jonge
kinderen

1.405

3.665

2.045

3.538

2.903

3.644

Gezin met oude
kinderen

4.355

3.619

1.719

3.447

1.608

3.765

3.806

6.936

3.849

1.965

3.397

Gezin met jonge
en oude kinderen

3.988

Jonge alleenstaande

1.402

3.633

1.895

3.074

Jong paar zonder
kinderen

1.943

3.120

1.943

3.249

Middelbare alleenstaande

7.059

3.334

2.016

2.864

1.808

3.585

Middelbaar paar
zonder kinderen

1.969

3.566

1.715

3.263

1.771

3.336

Oudere alleenstaande

2.400

2.597

1.607

2.517

1.796

2.928

Ouder paar

4.617

3.027

2.009

2.902

1.972

2.973

Tabel 21 gemiddeld elektraverbruik in kWh per huishouden in verschillende
ten/woningtypen en gezinssamenstellingen, met dank aan Alliander (bron: e-mail)
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Bijlage 4 Investeringssubsidies
ringsregelingen

en

investe-

Voor het aanbrengen van zonnepanelen zijn diverse fiscale regelingen interessant.
In dit hoofdstuk worden deze behandeld. Bronnen hiervoor zijn een gesprek met AgentschapNL in
combinatie met deskresearch.

4.1 Energie-investeringsaftrek: fiscaal voordeel als in de komende jaren winst
wordt gemaakt
Doordat woningcorporaties sinds een paar jaar belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting is het voor woningcorporaties mogelijk om het fiscale voordeel te benutten.
De EIA energie-investeringsaftrek, stelt corporaties in staat om voor investeringen in zonneenergie (zon-PV) en zonneboilers fiscaal voordeel te genieten.
Met EIA kan 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende technieken in mindering
worden gebracht op de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Er wordt dus minder
vennootschapsbelasting (of inkomstenbelasting) betaald.
Afhankelijk van of de corporatie winst maakt is de aftrek als volgt:
- geen winst 0%
- minder dan 200.000 euro winst maakt: 20% vennootschapsbelasting, 20% * 41.5% = 8,3%
- meer dan 200.000 euro: 25% vennootschapsbelasting, 25% * 41,5% = 10,4%
De melding voor EIA moet worden ingediend binnen drie maanden na opdrachtverstrekking. Als in
het jaar van investeren geen winst wordt gemaakt, is het mogelijk om in een later jaar de EIAaftrek te benutten in de belastingaangifte. Dit is de zogenaamde carry back/forward regeling. Als
hier gebruik van wordt gemaakt, is het verstandig eerst te overleggen met de belastinginspecteur.
(Rob dacht: Terug is drie jaar, vooruit is afhankelijk van entiteit: voor een BV 9 jaar)
Risico’s en kanttekeningen met betrekking tot de regeling:

Het lijkt niet reëel dat de EIA wegvalt. De EIA bestaat al sinds 1997. Daarbij weet de opdrachtgever of er EIA is voordat de investeringsbeslissing genomen wordt.

De lijst met technieken die in aanmerking kunnen komen voor EIA, wordt jaarlijks gepubliceerd
(per 1-1-2013 voor het jaar 2013). Zonne-energie en zonneboilers worden in het algemeen beschouwd als technieken die nu nog stimulering nodig hebben en staan derhalve niet op de lijst
om geschrapt te worden. Uiteraard bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de
toekomst. Relevant is de datum waarop de opdracht verstrekt wordt. Voor deze businesscase
wordt er vanuit gegaan dat in december 2012 uiterlijk opdracht gegeven wordt. Daarmee is de
huidige energielijst van kracht.

Corporaties dienen de zonnepanelen minimaal 5 jaar op de balans te hebben. Een optie waarin de corporatie de panelen koopt, EIA incasseert en meteen doorverkoopt, is dus niet
aan
de orde.

Bijlage 4

Blad 94

Het belangrijkste punt van aandacht is derhalve of degene die investeert winst maakt.

A1. Als de corporatie investeert moet deze dus in de komende x jaar op enig moment winst
gaan maken om de EIA-aftrek te kunnen benutten. Pm hoe zich dit ontwikkelt, Maarten sluit
kort met financieel expert Wim Pijffers (Ruimte reserveren als huurtoeslag naar de corporatie
gaat, 4,5 miljoen, verlies kan niet blijven, Allee Wonen komt dan 2013 fiscaal in winst. Uitzoeken: Wat is de kans dat huurtoeslag doorgaat, wanneer is dat bekend?)

A2. Mochten corporaties geen winst maken, dan is een optie de panelen te laten kopen door
een leasingmaatschappij die wel winst maakt en het voordeel van de EIA doorgeeft. Deze constructie geeft wellicht belemmeringen aan de financieringskant en heeft derhalve niet de voorkeur.

B. Als corporaties samen een bedrijf oprichten, kan deze afhankelijk van de rechtsvorm gebruik
maken van de EIA (mits het bedrijf winst maakt).

C. Als een ontzorger (Energy Service Company) de panelen zelf exploiteert en koopt, kan deze
dus alleen de EIA gebruiken als hij winst maakt.
Praktische uitvoerbaarheid
De EIA moet binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdracht worden ingediend (dus opdracht per 30-12-2012, indienen voor 30-3-2013). Indiening van de melding gebeurt digitaal via
het e-loket van AgentschapNL. Op dit moment is de officiële procedure dat per locatie een aanvraag moet worden ingediend. Als de businesscase doorgezet wordt, is het verstandig in oktober
een gesprek te organiseren tussen de corporaties en AgentschapNL om een vloeiende alternatieve
procedure te bespreken voor het melden van de EIA.
EIA voor kleine externe partij veel hoger
Een kleine externe partij, die ondernemer is voor de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld eenmanszaak) heeft relatief veel meer voordeel. Het onderstaande rekenvoorbeeld toont dit aan:

aankoop zonnepanelen € 10.000,-
afschrijvingspotentieel € 10.000,-- (in 5 jaar)

KIA (28% * € 10.000,--) € 2.800,-- (aanschafjaar)

EIA (41,50% * € 10.000,--) € 4.150,-- (aanschafjaar)

totaal aftrek IB € 16.950,-- * 45,76% IB = € 7.756,-
netto kostprijs voor IB-onderneming € 2.244,-Door een zonnestroominstallatie te verdelen in participaties kan zo optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de wetgever biedt. Echter, in overleg met een bank werd geconstateerd dat de belastingdienst via deze weg “aan alle kanten gepakt wordt” (salderen, btw,
energie-investeringsaftrek) en derhalve deze constructie op grote schaal waarschijnlijk niet houdbaar zal blijken.

4.2 SDE+: geen substantiële subsidie
Veel corporaties hebben ervaring met de SDE-subsidie: een subsidie op zonnepanelen waar iedereen snel bij moest zijn en die, bij overinschrijving, door loting werd toegekend.
De SDE+-subsidie, de oPVolger van de SDE, biedt aanzienlijk minder ruimte.
Zonne-energie kan alleen meedingen naar subsidie indien deze is aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (dus niet kan salderen), met een minimale omvang van 15 kWp. Daarbij concurreert zonne-energie met andere technieken waaronder ook warmteprojecten. De SDE+-subsidie is
een subsidie per eenheid geproduceerde stroom of gas/warmte. Jaarlijks kunnen meerdere partijen
hiervoor een aanvraag indienen. In het begin van het jaar kan dit voor een laag bedrag (1,3 eurocent per kWh was de maximale subsidie van fase 1 in 2012), dit bedrag loopt daarna op. De ervaringen van de afgelopen jaren was dat de SDE+ steeds in het begin van het jaar al op was.
Salderen is dan veel interessanter.
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4.3 Mia en Vamil: niet van toepassing
De Mia en Vamil zijn fiscale regelingen gericht op milieu-investeringen, niet zijnde energieinvesteringen. Deze zijn relevant bij het verwijderen van asbest (zie paragraaf 6.3).

4.4 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: niet voor woningen
De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, voor ondernemers die investeren, is niet voor woningen.
Hooguit kan deze regeling gebruikt worden door een huurder die een bedrijf heeft en vanuit dat
bedrijf zelf panelen koopt.
Deze (overigens zeer interessante) constructie wordt verder buiten beschouwing gelaten omdat dit
in een zeer beperkt aantal gevallen zal voorkomen.
Corporaties die met een dergelijke situatie te maken krijgen, adviseren we wel om de mogelijkheden van eigendom van kopers na te gaan (zie hoofdstuk 7.3: huurder koopt panelen).

4.5 Subsidie 15% per 1 juli niet voor corporaties, wel in geval van ZAV
In het lente-akkoord-uitwerking is opgenomen dat er een subsidie zou komen op zonnepanelen van
15% met een maximum budget van 30 miljoen euro. Bij de uitwerking bleek dat deze subsidie alleen geldt voor de materialen (de helft van de investering, dus per saldo een subsidie van 7 – 8%).
Diverse marktpartijen hebben al een commerciële actie opgezet. Naar verwachting van Atrivé zal
de regeling voor corporaties lastig uitvoerbaar zijn, naar het zich laat aanzien (zie onderstaande
uitwisseling met AgentschapNL) geldt de regeling alleen in een ZAV-situatie.
Vraag gesteld
schapNL

Optie
Huurder
koopt,
energie als ZAV

zonne-

aan

Agent-

Een huurder koopt de zonnepanelen zelf en maakt hierover
afspraken met zijn Corporatie.
De corporatie is de leverancier, de corporatie verzorgt
een offerte waarbij de corporatie aanbiedt de investering
te verdisconteren in de huur.

In de huur
Corporatie is leverancier, de
corporatie rekent af met de
huurder en koopt daarna het
systeem terug.

Antwoord AgentschapNL
Subsidie van toepassing
Ja

Nee
“Als een particulier een zonnepaneel aankoopt via een huurkoopconstructie, komt dit in
aanmerking voor subsidie. De
huurder wordt eigenaar van de
installatie.”

Tabel 22: subsidie van 15% toepasbaar in de huursector: ja als ZAV, nee via de huur

4.7 btw naar 6%?
De voorgenomen btw-verlaging naar 6% (lente-akkoord-aankondiging) lijkt vervangen door de
éénmalige subsidie van 15% zoals hiervoor genoemd. Na de aankondiging in het lente-akkoord
bleken er uitvoeringsproblemen te zijn, o.a. rond Europese Regelgeving.
Bij de onderzoekers is geen formele kabinetsuitspraak bekend, maar diverse media vermelden wel
dat de subsidie (4.6) de btw-aanpassing voor de korte termijn vervangt.
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Bijlage 5 Beheer, lessons learned
5.1 Uitgevoerde projecten
Corporaties hebben in enkele grote projecten zonne-energie geïnstalleerd:

De Dageraad (nu de Alliantie) heeft in 2003 voor 1 MWp (780.000 kWh, stroom voor 250 huishoudens) geïnstalleerd op flats. Hiervan zijn vertrouwelijke evaluaties ter hand gesteld aan
Atrivé.

Woonbron heeft in Spijkenisse in 2003 op 7 flats zonnepanelen geïnstalleerd. Hiervan zijn ook
vertrouwelijke evaluaties ter hand gesteld aan Atrivé.

In Amersfoort is veel zon-PV geïnstalleerd op nieuwbouw (o.a. Nieuwland). Hiervan is het rapport “Monitoring en lessen PV-projecten” van New-Energy-Works verschenen.

5.2 Lessons learned per projectfase
Voorbereiding aan corporatiezijde:
Niet iedereen bij de corporatie is enthousiast over zonne-energie. Een corporatie stelt: “Het verkrijgen van draagvlak kost (te) veel energie en tijd. Het meedenkend vermogen van deskundige
medewerkers is nihil evenals hun initiatieven om bij te dragen aan een goed resultaat.”
Het ontbreekt vaak bij corporaties aan werkelijke kennis en deskundigheid op het gebied van PVpanelen.
Selectie van complexen

Belemmeringen die schaduw veroorzaken (bomen die groeien, nieuwbouw, dakranden …) dienen met een toekomstbril van 20 jaar te worden ingeschat en beheerst.

Diefstalrisico is op sommige flats aanwezig (dak eenvoudig te bereiken).

Daken moeten minstens tien jaar onderhoudsvrij (behoudens inspecties en klein onderhoud)
kunnen functioneren.
Controle van panelen
Door corporaties is bij weten van Atrivé nooit de werking van panelen gecontroleerd door middel
van steekproefsgewijze test. Gedacht kan worden aan:

Controle bij de leverancier.

Controle op binnenkomende panelen. Een leverancier meldt: “Van elke levering (container)
wordt een pallet geïnspecteerd op seriematige fouten volgens ISO 2859. Elk paneel wordt getest aan de hand van 47 criteria.”
Installatie
Ervaringen uit het verleden van woningcorporaties laten zien dat installaties vaak onvoldoende zijn
uitgevoerd. Op dit gebied zijn sindsdien veel vorderingen, de branche is aan het professionaliseren.
De opdrachtgever dient dit ook te doen (goede vragen stellen, ontwerp voorschrijven, goed oplevering controleren etc.).

Installatieschema, specificaties van panelen en omvormers, codering en nummering, waarschuwingsstickers, strengen die los liggen, ventilatie in kasten met apparatuur onvoldoende.

Panelen op flats te dicht op elkaar waardoor schaduwvorming ontstaat.

In sommige gevallen zijn gewoon niet de juiste door netbeheerder goedgekeurde opbrengstmeters geplaatst.
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Normering voorschrijven en controleren. De norm NTA 8013 is in aanvulling op NEN 1010-6
van toepassing op de inspectie van netgekoppelde PV-systemen. De procedure heeft betrekking op de veiligheid, de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en ten dele op de functionaliteit
van PV-systemen.
Onderstel waarop panelen bevestigd worden heeft, een kortere levensduur dan panelen zelf.

Verzekeringen

Bij een slechte installatie kan storm flinke schade geven aan de panelen. Vervolgens ontstaat
een juridisch spel tussen aanbesteder (wat heb je gevraagd?), installateur (heb je dat gedaan?), leverancier (installatievoorschriften goed?) en verzekeraar (wat verzeker je precies?).
Relevant is, als dit bijvoorbeeld na 10 jaar gebeurt, of dergelijke informatie goed gedocumenteerd is of partijen (met name installateur en leverancier) nog bestaan.
Technisch beheer

De opbrengst van panelen wordt niet gemeten door middel van productiemeters, waarmee:
o eventuele gebreken niet kunnen worden verhaald op de fabrikant (die fabrieksgarantie
heeft gegeven en defecte panelen dus zou moeten vervangen)
o in geval van flats de besparingen op de servicekosten niet inzichtelijk worden en daarmee niet verrekend kunnen worden

Waar wordt teruggeleverd aan het net ontbreekt een deugdelijke administratie

Panelen worden niet schoongemaakt. Op het ene complex zitten meer vogels (en dus vogelpoep op de panelen) dan op andere.

Het op afstand monitoren van systemen en verbruik is, waar dat gebeurt, relatief duur (kosten
data-verbindingen en dergelijke).

Vaak is een vast bedrag per jaar opgenomen. Vanuit technisch oogpunt is echter in de onderhoudsplanning een reservering op het onderhoud voor vervangen omvormers na 10 jaar gewenst.

Vaak ontbreken onderhouds- en/of inspectiecontracten, waardoor uitval te laat of helemaal niet
wordt geconstateerd.
Financieel beheer

Beheer subsidies en fiscale aftrekposten is een aandachtspunt.

5.3 Concluderend beeld en advies voor zonnighuren
Essentieel zijn:

complexen selecteren waar het kan (geen schaduw, onderhoudsvrij). In geval niet zelf geïnvesteerd wordt is dit ook van belang (externe partij wil geen onderhoudsbeurten, want dit vermindert de opbrengst en het verplaatsen van panelen kost geld)

goede inkoopeisen en controle van panelen bij binnenkomst

goede begeleiding en controle van de installatie

meten van de opbrengsten, periodiek schoonmaken en controleren

snel ingrijpen bij problemen (ook in geval van ontzorgen)

deugdelijke administratie (ook in geval van ontzorgen)
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Aandachtspunten voor de organisatie:

Dit soort projecten slaagt alleen als alle afdelingen (techniek, financiën, wonen) enthousiast
meedoen.

De corporatie moet deskundigheid organiseren.

Voor het technisch en financieel beheer is enige schaal gewenst, zodat hier schaalvoordelen
kunnen worden gerealiseerd. Er dient ook controle te zijn op het technisch en financieel beheer.
Voor zonnighuren betekent dit:

Draagvlak vanuit directie en krachtig mandaat gewenst.

Investeren in draagvlak bij collega’s.

Samenwerking tussen corporaties dient niet alleen om een goede prijs te bedingen, maar ook
om bij installatie en beheer de gewenste kwaliteit te realiseren.

Bij de selectie van complexen dient een heldere afweging gemaakt te worden tussen mogelijkheden voor toepassing zon-PV en technische randvoorwaarden van het complex, nu en in de
toekomst.
 Het is een sterke aanbeveling om de installateur duurzaam aan de panelen te verbinden en
daardoor (mede) aansprakelijk te maken voor schade door uitval van panelen door welke oorzaak dan ook.
Deze ervaringen uit de praktijk komen overigens goed overeen met een onderzoek van adviesbureau Local dat in een persbericht claimde dat slechts 65% van de systemen met zonnepanelen hun
haalbare rendement halen, als gevolg van fouten in de installatie. Local gaf desgevraagd overigens
geen inzicht in de specifieke geraadpleegde cases, er was niet meer publieke informatie dan het
persbericht.
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Bijlage 6 Werkelijke opbrengsten van panelen
6.1 Wat bepaalt de opbrengst?
Het piekvermogen (Wp) van een zonnepaneel is het vermogen dat een bepaald paneel levert onder
standaard test condities van 1.000 W/m² (stralend blauwe hemel in juni).
In de praktijk beïnvloeden verschillende factoren de werkelijke opbrengst van het systeem zoals:

Niet alle panelen gaan even goed om met lagere intensiteit (als de zon niet loodrecht staat, er
reflecties zijn).

Als een paneel weinig zonlicht heeft (schaduw) heeft dit ook effect op panelen die geheel in de
zon staan.

Als de panelen warm worden, vermindert het rendement.

Door de omvormer gaat 3 tot 10% verloren.
De onderstaande figuur geeft weer dat een systeem met 1 kWp zodoende bijvoorbeeld 780 kWh
per jaar oplevert.

Figuur 27: opbrengst van stroom door panelen, en netto opbrengst na aftrek van verliesposten
[bron: leidraad zonnestroomprojecten]
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6.2 Werkelijke opbrengsten vergelijkbaar?
Een goede vergelijking van opbrengsten tussen panelen is niet te maken, omdat relevant is:

Welk type (kwaliteit) panelen en omvormer is gebruikt?

Hoe was de situering op het dak, hellingshoek, oriëntatie, aanwezigheid van schaduw en dergelijke?

In welk jaar is gemeten hoeveel zon er was in dat jaar en hoe oud de panelen waren (panelen
leveren steeds minder op na verloop van tijd); hoe is gemeten (via een geijkte productiemeter
of een niet-geijkte omvormer)?

Zijn de gegevens nog nabewerkt (bijvoorbeeld gecorrigeerd voor het werkelijke verbruik?).

Waar waren de panelen geplaatst? Aan zee (Zeeland, Zuid-Holland) en in het zuiden is de opbrengst beter dan in het midden en noorden van het land. Volgens een leverancier scheelt dit
9% (zie figuur met instralingsgegevens).

Figuur 28: aantal zonuren in Nederland
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6.3 Genoemde opbrengsten
Aanbieders en AgentschapNL noemen in het algemeen 800 Wp/kWh als een redelijke aanname bij
ideale situering. Op basis van meldingen van corporaties over ramingen en werkelijk gebruik enerzijds en meldingen van externe partijen anderzijds, is het volgende overzicht opgesteld.
Bron

Soort gebouw

Kwh/kWp

Soort

opmerking

Flats

810 – 850

Raming

2 metingen

Flats

710 - 720

Werkelijk

2 metingen

Woningen

723 – 900,
gemiddeld
814

Raming

6 metingen

Verschillend

780
1.000

Werkelijk

Engeland

Corporaties

BdPV.fr

-

Zonnestroomopbrengst.eu

Verschillend

900

Werkelijk

Nederlands gemiddelde gecorrigeerd

Devilee

Verschillend

850 - 942

werkelijk

Gemiddelde
naar regio’s in
Nederland

Tabel 23 overzicht gemelde prestaties zonnepanelen volgens verschillende portals en marktpartijen

6.4 Aannames voor de businesscase
In de marktuitvraag is gevraagd de prijzen te baseren op:

prestatiegarantie van 800 kWh/kWp, waarbij gecorrigeerd dient te worden voor de oriëntatie
van de systemen en een minder-opbrengst van 7% is toegestaan zonder sancties.

Europees rendement (= gestandaardiseerd) van de omvormer minimaal 95%.
Derhalve is de ondergrens voor opbrengst zonder sancties van het systeem 700 kWh/kWp. Deze
ondergrens is gehanteerd als de minimale opbrengst van de panelen.
Gunstig

Gemiddeld

Ongunstig

Flats (ideale oriëntatie en helling)

950

825

700

Woningen (ideale oriëntatie)

950

825

700

Woningen (92% ten opzichte van
ideaal)

874

754

644

Tabel 24 aannames rond prestaties van panelen verwerkt in de businesscase

6.5 Panelen met meer opbrengst/Wp zijn duurder, zeer interessant
In de marktuitvraag gaf een marktpartij aan zonnepanelen te kunnen leveren die 950 tot 1050
kWh per kWp opleveren afhankelijk van de locatie in Nederland.
Duidelijk is dus dat er naast Wp, gelet moet worden op kWh/Wp opbrengst. Dergelijke panelen
mogen dan ook flink duurder zijn (want hebben gelijkblijvende installatiekosten). Het credo is “investeer in opbrengst”. Overigens zijn dergelijke claims bijzonder lastig te controleren en al helemaal niet door een onafhankelijke internationale organisatie vastgelegd en gecontroleerd.
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Bijlage 7 Kosten van turnkey-installaties verleden tot nu
7.1 Prijsdaling 20% van 2011 naar 2012
De onderstaande tabel geeft de prijsontwikkeling van turnkey-systemen voor corporaties. Geconstateerd kan worden dat de prijzen van 2011 naar 2012 ruim 20% zijn gezakt. Dit is met name
veroorzaakt door een prijsdaling van de panelen. Stichting zonnestroom rapporteert van oktober
2011 naar april 2012 (half jaar) zelfs een prijsdaling van 20 – 30% voor losse turnkey-systemen.

Jaar
2009
2010
2011
2012
Eindtotaal

0,6
5,58
2,35
1,85
3,26

Vermogen (Wp)
1,4
2,8
10

20

2,50
2,92 2,00
2,39 1,50 2,20
2,74 1,75 2,32

2,50
1,94
2,06

Tabel 25 prijsontwikkeling voor turnkey-systemen in de corporatiemarkt (werkelijk afgesloten contracten, kosten exclusief btw) (bron: e-mails aan Atrivé van 31 corporaties).

7.2 Voordeel bij grootschalige inkoop voor woningen: aangenomen 10%
De stichting zonnestroom maakt periodiek een overzicht van prijzen in de Nederlandse markt
(www.zonnestroomnl.nl). Op basis van hun rapportage heeft Atrivé het onderstaande overzicht
gemaakt van losse systeemprijzen.

Omvang
ongeveer

Prijs €/Wp schuindak2 voor individuele
systemen
Gemiddeld

Minimaal

Maximaal

Aanname o.b.v.
marktuitvraag

0,6

2,12

1,57

3,08

2,0

1,4

2,04

1,35

3,20

1,8

2,8

1,72

1,37

2,91

1,5

4,2

1,64

1,40

2,42

1,4

Tabel 26: prijs van systemen voor woningen bij individuele bestelling (bron: zonnestroomNL, bewerking database door Atrivé) en bij collectieve bestelling (bron: Atrivé marktuitvraag)

Op basis van de vergelijking met de marktuitvraag van Atrivé doet Atrivé een bescheiden aanname
dat de prijzen ongeveer 10% lager liggen. Gezien de spreiding in de reacties (bij beide marktuitvragen ordegrootte 50% standaarddeviatie) is definitief uitsluitsel lastig te geven. Dergelijke korting lijkt het absoluut minimaal haalbare. Met name valt op dat de losse paneelprijzen die Stichting
Zonnestroom rapporteert veel hoger liggen. Dit klopt wel met opmerkingen van leveranciers dat
standaard prijsstaffels tot 1 MWp lopen.
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7.3 Voordeel bij grootschalige inkoop voor flats: aangenomen 10%
Voor flats komt uit de marktuitvraag van Atrivé gemiddeld ook een 10% lagere prijs dan uit de
marktuitvraag van de Stichting Zonnestroom.

Omvang
ongeveer

Prijs €/Wp plat dak
gemiddeld

minimaal

maximaal

Aanname o.b.v.
marktuitvraag

10kWp

1,58

1,33

1,79

1,4

20kWp

1,56

1,41

1,66

1,2 (voor 30
kWp)

Eindtotaal

1,57

1,33

1,79

Tabel 27: prijs van systemen voor woningen bij individuele bestelling (bron: zonnestroomNL, bewerking database door Atrivé) en bij collectieve bestelling (bron: Atrivé marktuitvraag)
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Bijlage 8 Ervaringen met afspraken met
huurders
8.1 Kosten en betalingsbereidheid
Onderstaande tabel geeft een aantal ervaringen van individuele corporaties die op complexbasis
zonnepanelen hebben aangeboden.
Omdat de projecten allen anders zijn, zowel wat betreft de voorwaarden (individuele keuze ja of
nee), de besparing en de huurverhoging, zijn niet simpel conclusies te trekken.
In het algemeen kan gesteld worden dat:
 In alle gevallen de overgrote meerderheid bereid was een huurverhoging te betalen van 120
tot wel 400 euro per maand.
 De toevoeging van zonnepanelen aan een bestaand onderhouds-/renovatieproject, ook bij een
kleiner voordeel (7%, 10%, 48%) de deelname niet in de weg heeft gestaan.
 Een voordeel van 50% voor huurders leidt tot een bereidwilligheid van 73 tot wel 100%.
Besparing
(euro/jaar)*

Kenmerk

Huurverhoging
(euro/jaar)

Voordeel
(euro/jaar)

Voordeel%

Deelname%

Deelname 100% verplicht (alles of niets, 70% instemming en dergelijke)
Panelen als cadeau om
volledige isolatie met
huurverhoging geaccepteerd te krijgen

262

0

262

100%

100%

Complexmatig aanbod, iedereen moet meedoen,
geen onderhoud

756

120

636

84%

100%

Renovatie met 70% akkoord eis op totaalpakket

180

168

12

7%

100%

Bewoners melden zich als
groep, niet complexgebonden

360

324

36

10%

100%

Deelname optioneel, voor wie wil
Complexmatige aanbieding
voor wie wil, gecombineerd
met schilderwerk

252

132

120

48%

93%

Complexmatig aanbod,
voor wie wil, met dakvernieuwing

444

222

222

50%

100%

Complexmatig aanbod,
voor wie wil, met dakvernieuwing

516

258

258

50%

80%

Complexmatig aanbod
voor wie wil, niet onderhoudsgebonden

720

405,6

314

44%

73%

Tabel 28 ervaringen van corporaties: aanbiedingen van corporatie (besparing voor huurders, huurverhoging en voordeel) in relatie tot deelname.

Hierbij dient te worden aangetekend dat deze cases verzameld zijn bij de corporaties die deelnemen in zonnighuren en uit positieve berichtgeving uit de pers. Bij Atrivé zijn geen mislukte zonneenergieprojecten bekend.
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8.2 Afspraken over garanties, prestaties en beheer
De corporatie organiseert het beheer en maakt periodiek schoon (bij een beperkt deel zijn afspraken gemaakt over de frequentie van schoonmaken).
Wat betreft de opbrengst van de stroom en de garanties hierover, hebben twee corporaties dit gegarandeerd (precieze vorm is niet duidelijk). De anderen geven desgevraagd aan dat de signaleringsfunctie dat het systeem het niet goed doet, bij de huurder ligt.
Vragen die gesteld werden door huurders, waren op het gebied van:

Waarom wil de corporatie dit?

Esthetiek

Gevolgschade (gaat het dak lekken?)

Energieleverancier en rekeningen

Beheer: “mag ik zelf schoonmaken en hoe vaak moet dat?”

Werkelijke opbrengst in kWh, hoe komt deze tot stand (bewoners geloven het niet altijd)

Vermeden kosten energieleverancier, rekeningen, voorschotnota
Mitros organiseerde een bijeenkomst voor huurders om te spreken over zonne-energie. Uitkomsten:

Huurders willen een betrouwbare partner, het moet een fair deal zijn, voor niet al te lange termijn, overzichtelijk. Als Mitros niet zelf investeert is men kritisch(er).

Zwakke plekken in bijna elk aanbod blijven de organisatie van het beheer, de verdeling van de
baat tussen zittende en nieuwe huurder.

8.3 Succesfactoren
Succesfactoren die corporaties noemen, zijn:

Als bewoners zichzelf organiseren, scheelt dit veel uren (kosten).

Leverancier en onafhankelijke partij vertellen het verhaal.

Modelwoning met werkelijke opbrengst van panelen voor iedereen online te bekijken.

Bied meerdere pakketten aan, bewoners verwachten dit steeds meer bij renovatie.

Niet te veel zonnepanelen plaatsen in verband met hoog maandbedrag voor huurders (voorschot gaat niet direct omlaag, hoog maandbedrag en risico van terugleveren).

Houd de administratie simpel, met een simpel verrekeningsprincipe.

Bewoners met huurtoeslag hebben extra voordeel.
Gevraagd naar wat een voor bewoners minimaal financieel aantrekkelijk model zou zijn worden
drie invalshoeken verwoord door de corporaties.

“Maximaal voordeel”: het voordeel per jaar zou minimaal 50/60/100 euro moeten zijn

“Veel goedkoper dan normale stroom”: het voordeel ten opzichte van de reguliere rekening
moet minimaal 50% zijn.

"Zonnepanelen voor maar 5 euro": het huurbedrag moet laag zijn (mede gezien het feit dat de
voorschotnota vaak niet automatisch naar beneden gaat).
Succesfactoren zijn redelijk vergelijkbaar met reguliere energiebesparingsprojecten (vergelijk
[Atrivé, 2011: verrekening van energiebesparing in de huur door corporaties].
Overduidelijk is in het voordeel van zonnepanelen ten opzichte van de reguliere isolatie, dat de opbrengsten keihard te maken zijn met meters en dergelijke. De bewoner kan niet op lagere besparingen uitkomen doordat hij langer gaat douchen, een zolderkamer gaat gebruiken en dergelijke.
Wel wordt in het beheer gevraagd van een bewoner om alert te zijn (zie ander hoofdstuk).

8.4 Wensen van huurders uit onderzoek
USP Marketing Consultancy heeft in opdracht van Uneto-VNI 165 corporatiehuurders gevraagd naar
hun interesse in zonnepanelen.
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De onderstaande grafieken geven aan dat:

meer dan de helft van de huurders interesse heeft voor zonnepanelen in ruil voor huurverhoging, waarbij met name bij huurders met een laag of hoog inkomen er meer interesse is.

de maximale huurverhoging die huurders aangeven te willen betalen, rond de 20 euro ligt
(daarna doet minder dan de helft nog mee).

meer dan de helft van de huurders instapt als de panelen 35 euro per maand opleveren (nog
los van de huurverhoging).

de meerderheid een aanbod om 35 euro te besparen, 27 euro in huurverhoging te betalen interessant vindt. Bij huurders met een hoog inkomen is dit zelfs 70%.

redenen om niet mee te doen verschillend zijn. Het gaat niet alleen om geld maar ook om geloven van de rekensom, vertrouwen in de corporatie en technische geschiktheid.

Figuur 29 Maximale huurverhoging die huurders willen betalen. Bij een huurverhoging van 10 euro
wil 90% nog meedoen, bij 20 euro is dit gezakt naar 40% [bron: onderzoek USP Marketing consultancy per mail, bewerking door Atrivé]
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Figuur 30 Minimale besparing die huurders willen halen d.m.v. zonne-energie huurders willen betalen. Bij een huurverhoging van 10 euro wil 90% nog meedoen, bij 20 euro is dit gezakt naar 40%
[bron: onderzoek USP Marketing consultancy per mail, bewerking door Atrivé]

Figuur 31 Interesse huurders in zonne-energie voor een variant waarin 6 panelen worden geïnstalleerd en 75% in de huur wordt verrekend, afhankelijk van inkomen. Gemiddeld vindt ruim 50-60%
de aanbieding interessant tot zeer interessant, bij huurders met een inkomen van meer dan 3.000
euro per maand is dit meer dan 70%. [bron: onderzoek USP Marketing consultancy per mail, bewerking door Atrivé]
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Redenen om geen interesse te hebben:

mensen vinden de besparing te laag

10 mensen snappen of geloven de rekensom niet of vinden dat de corporatie eerst moet isoleren

4 mensen geven aan een zeer lage elektrarekening te hebben

1 persoon heeft al zonnepanelen

8.5 Conclusie
Uit bovenstaande ervaringen, het standpunt van de Woonbond en marktonderzoek onder huurderschat Atrivé in dat een huurverhoging van 75% van de besparing in het eerste jaar voor gemiddelde complexen haalbaar moet zijn. Randvoorwaarde daarbij is dat de corporatie zorgvuldig
communiceert en dat er minimaal 6 panelen (1,4 kWp) worden geïnstalleerd.
Een alternatief is - zoals door een corporatie gesuggereerd is - dat de 70%-eis niet meer zou gelden als de corporatie een aantoonbaar goedkopere kWh-prijs levert dan wat de huurder nu betaalt.
In de beleving van Atrivé is een dergelijk verzoek politiek niet haalbaar.
Verder kan de corporatie altijd terugvallen naar individuele deelname (als bijvoorbeeld 60% mee
wil doen) in combinatie met het aanbieden een jaar later voor wie alsnog wil danwel het toepassen
bij mutatie.
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Bijlage 9 Monitoring woningen op afstand
Gewenst is om de opbrengst van zonne-energie met lage kosten, op een professionele manier te
monitoren. Deze bijlage geeft een indicatief overzicht van de mogelijkheden, op basis van een
brainstorm door Atrivé met externe partijen en de reacties van marktpartijen uit de marktuitvraag.
Eenmalige
kosten

Bewezen
formule

Financieel
haalbaar

Beheer
verzorgd

60

Ja

Nee, alleen
bij zeer grote systemen
(flats)

Ja

Als 1 gedeeld door
alle betrokken
woningen

Als 1 gedeeld
door alle betrokken woningen

Ja

Ja

Redelijk, niet op
woningniveau

Opzetten
portal, beperkt

Afhankelijk
van reactie
bewoner en
mate van
nabellen

Ja

Redelijk, verantwoordelijkheid voor
“piepen” bij bewoner

Ja

Nee, kan te laat
zijn (bewoner al
jaar zonder opbrengst)

Ja

Nee, volledige
verantwoordelijkheid bij
huurder

Optienr.

Optie

1

Op afstand
uitlezen met
GPRS

±100 euro

2

Referentieniveau monitoren via
GPRS

3

Bewoner faciliteert monitoring

4

Periodieke
controle bij
regulier onderhoud
(schoonmaken, cv, mv)

5

Piepsysteem,
corporatie
komt op afroep

Nul

Nul

Kosten
(euro/jaar)

50

25?

Ja

Ja

Ja

Tabel 29 mogelijkheden voor monitoring woningen
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goed

1. Het op afstand uitlezen van de opbrengst kost minimaal 5 euro per maand (gprs).
Bij een systeem dat 10 euro per maand bespaart, verzwaart dat de businesscase zodanig dat deze
niet meer uit kan. Die systemen zijn pas interessant bij een volume van 10 kWp.
2. Monitoren op referentiewoningniveau
Een corporatie werkt met een systeem als onder 1 genoemd op 1 van de 20 woningen. Als die woning zijn energie oplevert, kan worden aangenomen dat de rest het ook doet. Door de opbrengst
op internet te zetten (kan gratis), kunnen andere bewoners hun opbrengsten spiegelen aan de referentiewoning.
3. Bewoner werkt mee aan monitoring, één of meerdere voorkeuren:
a) bewoner stelt wifi ter beschikking om gegevens naar buiten te sturen
b) internetportal waar bewoner periodiek (2-maandelijks? 6-maandelijks? Jaarlijks?) per mail
de vraag krijgt om de omvormer/productiemeter even af te lezen. Dit soort systemen is
veelal online beschikbaar.
c) als b maar via de post of telefoon of langsgaan
4. Periodieke check bij schoonmaken van panelen (tweejaarlijks) fo-, mv- en cv-onderhoud. Dit is
overigens wat de stichting Urgenda adviseert.
5. Piepsysteem. Als een bewoner een fout vermoedt, wordt die woning en andere woningen gecontroleerd.
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Bijlage 10 Verdienpotentieel bij mutatie
10.1 Vraagstelling
Ten behoeve van het businessplan voor woningen heeft Atrivé een analyse gemaakt van het verdienpotentieel dat ontstaat door labelverbetering als gevolg van het aanbrengen van zonnepanelen. Vragen hierbij waren:

Hoeveel stijgen de labels van een woningcorporatie bij toepassen van 6 of 12 panelen op eengezinswoningen? Wat zijn hierin bepalende factoren?

Hoeveel ruimte ontstaat hiermee voor de maximale huurverhoging bij mutatie?

In hoeverre kunnen deze opbrengsten benut worden (zitten huurgrenzen en dergelijke in de
weg)?
Op basis hiervan kunnen de opbrengsten verrekend worden in het businessmodel (zie hoofdstuk
5.1.5), afhankelijk van de mutatiegraad en het percentage ten opzichte van maximaal redelijk dat
de corporatie rekent.

10.2 Methode
Bovenstaande vraag is beantwoord door middel van een casestudie (corporatie X).
De nieuwe labels zijn berekend door het werken met scenario’s in Vabi (praktijk). De praktijkcijfers
zijn verklaard aan de hand van de manier waarop zonne-energie meeweegt in de rekenmethode.
De ruimte die de nieuwe labels bieden in de huurprijs (als het label verbetert, krijgt de woning
meer punten), is berekend door de gegevens uit Vabi te koppelen aan de huuradministratie.
De vraag over huurgrenzen is beantwoord door te kijken welke woningen door de huursubsidiegrens (664,66 euro/per maand) en de aftoppingsgrens voor tweepersoonshuishoudens (524,37 euro) heen schieten.

10.3 Over de voorraad
Bij corporatie X (4.000 eengezinswoningen) is het leeuwendeel van de grondgebonden woningen
met een hellend dak, voorzien van een traditioneel dak. Dit houdt in dat er een positievere gemiddelde oriëntatie kan worden aangenomen. Een dakvlak op het noorden betekent bij een traditioneel
dak namelijk ook een dakvlak op het zuiden. Uiteraard worden op het meest gunstige vlak de zonnepanelen gemodelleerd.
De gemiddelde oriëntatie, bij 45º van de EGW kan worden aangenomen op een oriëntatiegetal van
1,3 (gemiddelde van de oriëntaties Zuid, Zuidoost, West en Zuidwest).
Het best mogelijke oriëntatiegetal bij EGW met een hellend dak is 1,41. Het slechtst mogelijke orientatiegetal bij dezelfde woningen met traditioneel dak is 1,12 (het laagste oriëntatiegetal van bovengenoemde vier oriëntaties).
Bij woningen met een plat dak is het mogelijk om een hellingshoek van 30º aan te houden. Op een
plat dak worden woningen altijd op het zuiden gericht. Dit geeft een oriëntatiegetal van 1,42.
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10.4 Winst energie-index gemiddeld 0,25 voor 6 panelen en 0,5 voor 12 panelen
Onderstaande tabel geeft de winst in de energie-index afhankelijk van de oriëntatie van de panelen. De conclusie is dat volgens de energielabel-software de oriëntatie van beperkte invloed is op
de winst van de energie-index.
6 panelen (1,4 kWp)

12 panelen (2,8 kWp)

range

gemiddeld

range

gemiddeld

Gemiddelde oriëntatie

0,14-0,54

0,25

0,28-1,09

0,5

Beste oriëntatie hellend dak

0,15-0,58

0,27

0,3-1,17

0,54

Slechte oriëntatie hellend dak

0,12-0,47

0,22

0,24-0,93

0,43

Tabel 30 winst in energie-index voor verschillende panelen, afhankelijk van oriëntatie en aantal panelen.

Van veel grotere invloed is de oppervlakte van de woning: een woning van 50 m² krijgt een toename van 0,4 in de energie-index (vaak een label of meer), een woning van 150 m² nog maar 0,1
(in maar weinig gevallen een label).

Figuur 32 daling van de energie-index (kans om een labelstap te maken) afhankelijk van de woningoppervlakte

Dit is logisch, omdat de energie-index van een woning als volgt wordt berekend:
Totale energievraag (energievraag min opbrengst van zonnepanelen)
Energie-index

=
155 * gebruiksoppervlak + 106 * verliesoppervlak + 9560
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Bij een woning met een kleiner gebruiksoppervlak (die ook een kleinere energievraag zal hebben)
hebben de zonnepanelen veel meer effect:

Dezelfde opbrengst van de panelen boven de streep (vertaald in een negatief effect op de
energievraag).

Wordt gedeeld door een lager getal onder de streep.
In het vervolg wordt steeds uitgegaan van gemiddelde labelstappen.

10.5 Veel labelstappen dus veel verdienpotentieel bij woningen die al goed geisoleerd zijn
Uit de onderstaande tabellen blijkt:

Een verdienpotentieel van 12 tot 40 euro voor 6 panelen en 20 tot 70 euro voor 12 panelen

Een streefhuurstijging van 9 tot 29 euro voor 6 panelen en 15 tot 53 euro voor 12 panelen
Verder blijkt dat bij woningen met een C- of D-label de meeste huurverhoging gerealiseerd kan
worden bij mutatie. De huurverhoging bij mutatie, 23 tot 29 euro volgens de streefhuur, is zelfs
hoger dan de opbrengsten van de panelen (1.4 kWp * 800 Wp/kWh * 0,24 euro/kWh = 269 euro
per jaar = 22 euro per maand).

Rijlabels

Labelstap/woning

Extra punten/woning

Stijging max.
huurprijs

Stijging
streefhuur

A (150 woningen)

0,63

2,5

12

9

B (528 woningen)

0,89

3,6

18

13

C (1676 woningen)

0,78

7,8

39

29

D (895 woningen)

0,75

5,9

29

23

E (625 woningen)

0,76

4,5

22

18

F (153 woningen)

0,74

3,0

15

11

G (5 woningen)

0,60

2,4

12

9

Tabel 31 stijging streefhuur voor corporatie X afhankelijk van uitgangslabel, bij 6 panelen

Rijlabels

Labelstap/woning

Extra punten/woning

Stijging max.
huurprijs

Stijging streefhuur

A (150 woningen)

1,59

6,4

31

24

B (528 woningen)

1,55

6,2

31

23

C (1676 woningen)

1,73

13,1

64

48

D (895 woningen)

1,65

14,0

69

53

E (625 woningen)

1,45

8,5

42

34

F (153 woningen)

1,41

6,4

32

25

G (5 woningen)

1,00

4,0

20

15

Tabel 32 stijging streefhuur voor corporatie X afhankelijk van uitgangslabel, bij 12 panelen
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Dit is een logisch gevolg van:

de indeling van de energielabelklassen: voor de labels A t/m C hebben de klassen een kleinere
bandbreedte qua energie-index. Dus eenzelfde stap in de energie-index betekent bij een label
C t/m A eerder een labelsprong (aangenomen dat de woningen van een corporatie met hetzelfde label random verdeeld zijn over de labelklasse qua energie-index).

het aantal punten per label. Gekozen is in 2011 voor de zogenoemde “label B stimuleringsvariant”. Het effect is dat naarmate een woning dicht bij label B komt, het aantal punten sterk
stijgt.
De onderstaande tabel geeft de cijfers.
Energielabelklasse

Punten woningwaarderingsstelsel

Start
bij

Eindigt
bij

verschil

Aantal punten

Extra punten ten
opzichte van slechter label

A++

nvt

0.5

Nvt

44

4

A+

0.51

0.7

0.3

40

4

A

0.71

1.05

0.35

36

4

B

1.06

1.30

0.25

32

10

C

1.31

1.60

0.3

22

8

D

1.61

2.00

0.4

14

6

E

2.01

2.40

0.4

8

4

F

2.41

2.90

0.5

4

4

G

2.90

Nvt

Nvt

0

Nvt

Tabel 33 labelverdeling afhankelijk van de energie-index [www.agentschapnl.nl, voorbeeldlabel
woning] en aantal punten in woningwaarderingsstelsel [www.aedesnet.nl]

10.6 Afhankelijk van de corporatie ruimte om deze te benutten
Als we kijken naar de bestaande huren in relatie tot de aftoppingsgrens en de huursubsidiegrens,
dan blijkt dat voor corporatie X een beperkt deel van de woningen een grens zou passeren door het
verrekenen van zonnepanelen in de streefhuur. Hierbij is als criterium gehanteerd de extra huurverhoging (ten opzichte van de reeds bestaande streefhuur en streefhuurpercentage) die de zonnepanelen zouden veroorzaken.
6 panelen/1.4 kWp

12 panelen/2.8 kWp

Door aftoppingsgrens

8.6%

14.3%

Door huursubsidiegrens

3.9%

8.1%

Tabel 34: percentage woningen van corporatie X dat als gevolg van maximale verrekening van zonnepanelen bij mutatie door aftoppingsgrenzen en huursubsidiegrenzen heen gaat

Corporatie X dient dan te kijken naar de bereikbare voorraad enerzijds en het eventuele marktpotentieel voor niet DAEB anderzijds. Als er marktpotentieel voor niet DAEB is, geven de zonnepanelen een mooie kans om juist boven de 664 euro per maand aan te bieden bij mutatie.
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De verwachting van Atrivé is dat het van belang is te kijken naar:

bestaand aftoppingsbeleid. Als de corporatie al kan aftoppen, is de extra verdiencapaciteit bij
mutatie negatief (voor de zittende huurder wordt dan wel verdiend, maar de nieuwe huurder
krijgt de panelen gratis).

optimaliseren in de portefeuille naar huurprijssegment, om daarmee het uiteindelijke verdienpotentieel te bepalen.

het denken rond maximaal redelijk los te laten en te sturen op woonlasten versus betaalbaarheid enerzijds en verdienpotentieel in relatie tot financiële continuïteit anderzijds.

de mutatiegraad en reële voorspellers hiervan op termijn, zoals de leeftijd van de huurders.

10.7 Opbrengsten in de loop der tijd?
Deze vraag wordt beantwoord op basis van het model.

10.8 Conclusie
Voor het verdienpotentieel bij mutatie is niet zozeer de oriëntatie relevant, als wel het uitgangslabel (woningen met een label D of C hebben meer verdienpotentieel dan andere labelklassen) en
de oppervlakte (kleine woningen maken met dezelfde panelen veel sneller een labelstap).
Het omzetten van deze labelstap in verdiensten is voor elke corporatie anders, afhankelijk van de
huurhoogte (welk percentage ten opzichte van maximaal redelijk) en de mate waarin de woningen
al aan de huurgrenzen zitten.
Als huurgrenzen geen belemmering vormen, zijn de potentiële verdiensten fors te noemen voor de
gemiddelde woning, hoger dan wat een bewoner bespaart op zijn energierekening. Dat dit wellicht
niet wenselijk is, staat buiten kijf (zie mede standpunt Woonbond in bijlage 18).
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Bijlage 11 Zonne-energie als ZAV (voorwaarden Stadgenoot)
Ten geleide:
Onderstaande lijst is juridisch getoetst door Stadgenoot’s huurrecht-jurist, op het ZAV-huurrecht
(mag de corporatie dit verlangen/als randvoorwaarde stellen) en het interne beleid.
Uitgangspunt was dat Stadgenoot geen installaties op woningniveau wil overnemen, in 7.3 wordt
dit cruciale punt verder besproken [bron: mailwisseling met Stadgenoot].
[bron: www.stadgenoot.nl]
Technische eisen: opstelplaats boven de eigen woning, goed bereikbaar, technisch goed
uitgevoerd

De woning of tot de woning behorende ruimtes zoals zolderberging zijn direct gelegen onder
het dakgedeelte waarop de zonnepanelen en de bijbehorende omvormer geplaatst worden.

De bekabeling van de omvormer naar een aansluitpunt van de elektrische installatie van de
woning gaat niet door algemene ruimtes of ruimtes en meterkasten van andere bewoners.

De opstelplaats dient veilig bereikbaar te zijn. Opstelplaatsen die redelijkerwijs (ARBO) alleen
met een hoogwerker te bereiken zijn, worden niet toegestaan.

De elektrische installatie dient geschikt te zijn voor het aansluiten van het systeem. Indien een
extra groep nodig is in verband met plaatsing van een systeem met een capaciteit groter dan
600 Wp, wordt door een erkend installateur of door Stadgenoot tegen de dan geldende kosten
een extra groep aangelegd.

Indien de elektrische installatie verouderd is, wordt deze door Stadgenoot kosteloos aangepast
(met uitzondering van de kosten voor de extra groep).

Plat dak: er wordt een losliggend systeem toegepast, waarbij de draagconstructie voldoende
sterk is (ter beoordeling door Stadgenoot of de VvE) om de benodigde ballast (betontegels in
een plaatstalen frame of bak) te dragen. Indien op de dakbedekking garantie van toepassing
is, is plaatsing alleen mogelijk onder technische voorwaarden van de dakdekker die de garantie
niet beïnvloeden. Eventuele dakdoorvoeren worden in roestvrij materiaal uitgevoerd.

Schuin dak: panelen worden in het dakvlak ter plaatse van dakpannen aangebracht, waarbij de
aansluitingen waterdicht worden afgewerkt. Dakpannen worden bewaard.

Het uitvoeringsplan voor plaatsing wordt ter beoordeling voorgelegd aan een medewerker van
Stadgenoot.

Bij plaatsing worden de regels voor dakbetreding van Stadgenoot in acht genomen. Systemen
groter dan 600 Wp dienen door een erkend installateur aangebracht te worden. Indien uitvoering niet binnen de eerder gestelde voorwaarden draagt aanvrager op eigen kosten zorg voor
de aanpassing dan wel verwijdering van de installatie.

Huurder is aansprakelijk voor schade aan de huurwoning of andere woningen of algemene
ruimtes.

veroorzaakt de aanwezigheid van het systeem. Denk aan lekkage door doorvoeren, maar ook
schade als gevolg van bijv. storm waardoor de panelen schade op andere delen van het dak of
dakdoorvoeren veroorzaken.
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Dakvervanging (collectief belang) gaat voor individuele wens zonnepanelen

Stadgenoot geeft bij de aanvraag aan of en wanneer een eventuele aanpak van het dak gepland is. Uitgangspunt is dat bij dakvervanging tussen moment van aanvraag en twee jaar
daarna geen toestemming verleend wordt. Indien het later gepland staat, wordt toestemming
verleend onder voorwaarde dat huurder zorgt voor tijdelijke verwijdering van de zonnepanelen
ten behoeve van dakwerkzaamheden.

Indien voor plaatsing een bouwvergunning is vereist, zorgt de aanvrager hiervoor. Plaatsing
kan niet geschieden voordat deze is verleend.
Als er een collectieve installatie komt…

Stadgenoot behoudt zich het recht voor verwijdering van de installatie te verzoeken indien een
aanpak van het dak dit vereist, bijvoorbeeld indien er een collectieve PV- of zonneboilerinstallatie op het complex aangebracht wordt. De bewoner zal hierover tijdig geïnformeerd worden.
Mutatie: dakvervanging (collectief belang) gaat voor individuele wens zonnepanelen

De installatie wordt voor de duur van de huurovereenkomst geaccepteerd. In principe is de
huurder verplicht bij einde huur de installatie te laten verwijderen en het dak in goede staat
met afgedichte doorvoeren op te leveren. Bij de huuropzegging wordt beoordeeld of overname
door een nieuwe huurder mogelijk is.
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Bijlage 12 Vestiging recht van opstal
12.1 Recht van opstal
Huurcontracten voor dakhuur worden afgesloten in de vorm van opstalovereenkomsten. De opstalnemer (en stroomproducent) verkrijgt met het recht van opstal de toestemming van een gebouweigenaar om een installatie (met alle toebehoren: panelen, montagemateriaal, kabels, leidingen,
omvormers, meet- en communicatieapparatuur) te installeren, te exploiteren en te onderhouden.
Een opstalovereenkomst lijkt veel op een pachtovereenkomst, met dien verstande dat het bij een
pachtovereenkomst gaat om het huren van agrarische gronden of bedrijfsgebouwen. Bij een opstalovereenkomst gaat het om een recht op gebruik van een deel van een opstal, of om een recht
om op een perceel een opstal te hebben. Voor het in gebruik geven van het recht van opstal krijgt
de gebouweigenaar een financiële vergoeding. De hoogte van de vergoeding is onderhandelbaar. In
Duitsland wordt deze vergoeding Opstaleindgeld genoemd. In België wordt de term Solarium (naar
honorarium) gebruikt.
Kenmerkend voor een opstalovereenkomst is de plicht van de eigenaar om de installatie te dulden
en ook vrij van schade en hinder te houden. Daar tegenover stelt de opstalnemer zich aansprakelijk voor de schade die door de opstal ontstaat. De opstalnemer heeft een belang bij langlopende
zekerheden. In de opstalovereenkomst worden daarom erfdienstbaarheden opgenomen, die rechten van de opstalgever beperken en rechten van de opstalgever verruimen.

12.2 Vestiging van opstalrecht
Meestal wordt het opstalrecht gevestigd wanneer een huurder van een dak daarop een installatie
plaatst. Zonder recht van opstal zou door natrekking de installatie (opstal) eigendom worden van
de eigenaar van het onderliggende onroerend goed.
Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster. Hiermee wordt de opstalnemer juridisch eigenaar van het opstal. Degene die het recht van opstal
heeft, heet de opstaller. De eigenaar van het dak waarop een opstalrecht is gevestigd wordt blote
eigenaar genoemd. In Nederland wordt het recht geregeld in Titel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk
Wetboek.
Opstalovereenkomsten voor exploitatie van zonnepanelen, geven recht of toelating tot het bouwen,
beheren en onderhouden van een installatie op daken van de opstalgever. De PV-installatie (het
PV-systeem) omvat niet alleen de zonnepanelen op het dak, maar ook de omvormer(s), bekabeling, draagstructuur, digitale kilowattuurmeter en zekeringen. Het opstalrecht wordt dus ook verkregen voor deze bijkomende onderdelen, die deels inpandig worden gerealiseerd.
In de opstalovereenkomst wordt natuurlijk alle relevante kadastrale informatie vermeld. Bij de akte
die in het kadaster wordt ingeschreven en die bij de notaris gepasseerd wordt, worden tekeningen
gevoegd, waarop de begrenzingen en specificaties van de installaties weergegeven worden.
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Bijlage 13 Coöperatieve model voor woni ngen
13.1 Werkwijze en aannames
Derde variant voor het aanbieden van panelen is dat bewoners lid worden van een energiecoöperatie.
De afgelopen twee jaar zien we veel lokale initiatieven om te komen tot opwekking van duurzame
energie en/of energiebesparing (Lochem Energie, Texel Energie, Grunneger Power) ontstaan, als
oPVolgers van de coöperatieve verenigingen die al bekend waren voor windmolens (de windvogel
bijvoorbeeld). Het gaat niet alleen om zonnepanelen, maar ook om collectief produceren op andere
hernieuwbare bronnen, collectieve inkoop en collectief besparen.
Bij een deel van deze initiatieven is ook de lokale corporatie betrokken.
Er zijn diverse coöperaties die actief lobbyen voor samenwerking met corporaties, in sommige gevallen - zoals in Boxtel - is een corporatie zelf medeaanjager.
Het gaat namelijk niet alleen om zonnepanelen, maar ook om collectief produceren op andere hernieuwbare bronnen, collectieve inkoop en collectief besparen!
Kern van de gedachte is dat:












de lokale energie-coöperatie opgericht wordt, voor en door de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld in Boxtel is een publieksavond geweest. Deze is bezocht door ruim 140 mensen
en na de aftrapbijeenkomst zijn er ruim 150 leden en 30 mensen die zich hebben aangemeld voor werkgroepen.
de lokale energie-coöperatie voor alle leden energie inkoopt en de investeringen in duurzame energie via de energierekening afrekent.
de huurders met een dak gericht op het zuiden worden benaderd door de coöperatie om
zijn dak ter beschikking te stellen. De huurder saldeert wel maar de opbrengsten van de
panelen worden middels een financiële transactie naar de energie-coöperatie gehaald,
maar de huurder heeft hier zelf ook voordeel van.
alle huurders (dus ook diegenen met een dak op het noorden) worden uitgenodigd lid te
worden.

de coöperatie een voordeel kan garanderen.
de lokale energie-coöperatie optreedt als ontzorgende partij, de panelen inkoopt en installeert op het dak van de bewoner en de installaties financiert en beheert.
de lokale energie-coöperatie kan worden gefaciliteerd door de landelijke stichting Energietransitie Nederland die een eigen energievergunning hebben georganiseerd, zodat ze niet
afhankelijk zijn van een energiebedrijf. Deze eigen vergunning is nodig om:
de eigen opgewekte energie in te kopen en die weer aan de leden terug te kunnen leveren
los te geraken van de gevestigde orde
volumes te bundelen om direct op de beurs te kunnen schakelen indien nodig
om de bestaande kasstroom ook in te kunnen zetten als financieringsinstrument.
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In Boxtel, Liempde en Lennisheuvel zijn verschillende partijen bezig met het opzetten van een lokale energie-coöperatie. Naast de corporatie Sint Joseph zijn betrokken de gemeente, Rabobank,
Streekraad, vertegenwoordiging scholen, vertegenwoordiging ondernemers, vertegenwoordiging
sportverenigingen, dorpsraad Liempde en nu ook een 30-tal particulieren met veel kennis en expertise. De partijen willen lokaal duurzame energie op gaan wekken om zo onafhankelijk te worden
van fossiele brandstoffen.
De stichting energietransitie Nederland claimt: “Er moeten een aantal flinke hobbels genomen worden (proces en project) en daarom is het project ook niet rijp om 'overgedragen' te worden. Zodra
dit project start zal dit in de pers aangekondigd worden. “
Ook Sint Joseph denkt samen met de partners in Energie Coöperatie Boxtel mee in dit proces en
hecht er belang aan dat een dergelijke ontwikkeling er komt. Sint Joseph is van mening dat zij
door het ondersteunen en tot stand brengen van een energie-coöperatie voordelen kunnen behalen
voor onze huurders. Daarnaast kan de coöperatie ook zaken uit handen nemen als het gaat om bijvoorbeeld individuele opwekking, schoenmaker blijf bij je leest. Zij denken dat de energiecoöperatie nu en op termijn nog meer kan bijdrage in het beperken van de stijging van de woonlasten van de huurders.

13.1.1 Financieel resultaat
De stichting energietransitie Nederland claimt een aantal versnellers ingebouwd te hebben waardoor ze op een terugverdientijd van 7 jaar uitkomen in een gunstig scenario. De terugverdienperiode wordt bepaald door nog al wat variabelen (inclusief onderhoud bijvoorbeeld). Het
onderliggende businessmodel is hierbij niet getoond.
Mutatie is een van de benoemde op te lossen hobbels voor de energie-coöperatie.
Duidelijk is dat het financieel resultaat voor de bewoner met de panelen op het dak vanuit de panelen voor wat betreft de panelen geheel wegvloeit naar de coöperatie. Er zijn ook modellen denkbaar waarbij de bewoner met het dak op het zuiden een minimale winst verdient. In ieder geval is
de bewoner lid van de coöperatie en deelt hij mee in de winsten/verliezen van de coöperatie.
Voor mutatie en dakonderhoud moeten afspraken gemaakt worden en regels opgesteld worden.
Aangezien de energie-coöperatie een belang heeft in de panelen, zullen zij dus ook voorzien in al
het onderhoud wat nodig is om de panelen ook op lange termijn te kunnen gebruiken met de daarbij behorende rendementen.

13.1.2 Kwalitatief
De gedachte achter de energie-coöperatie wordt door velen ondersteund.
Er wordt gemeenschapszin gekweekt en zonne-energie kan één van de vele activiteiten zijn die een
gemeenschap samen oppakt.

13.1.3 Risico’s
Stichting energietransitie Nederland geeft zelf aan dat het project “ook bij de bankier nog veel puzzelwerk vraagt”. Omdat de energie-coöperatie optreedt als bundelaar van de inkoop, heeft de bank
één aanspreekpunt.
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Een risico dat Atrivé ziet is dat alles in deze vasthangt aan de welwillendheid van de huurder met
een dak op het zuiden. Hier kunnen de volgende zaken bij worden genoteerd:









Waarom zou een huurder meewerken aan een dergelijke constructie? Het voelt toch als
het deels wegsluizen van een voordeel wellicht. De huurder heeft zelf echter ook voordeel
vanaf dag 1 en steunt verder duurzame projecten in de lokale samenleving.
Kan een energie-coöperatie gunstiger en even professioneel inkopen en beheren als een
corporatie of ontzorger? In die zin zal het lastig zijn voor coöperaties om schaal te maken,
derhalve denkt men over samenwerking tussen coöperaties. Daarnaast meldt een corporatie (niet over Boxtel) dat bestuursleden van de coöperatie in privé, in hun werkende leven een potentieel conflicterend belang hebben (eigen adviesbureau danwel installatiebureau). Het is zinvol om even op linkedin/google te kijken met wie je te maken hebt en
om na te gaan hoe governance georganiseerd is.
Wat gebeurt er als de huurder na installatie zijn opbrengst niet meer wil delen en een andere energieleverancier kiest, wie is dan juridisch eigenaar van het dak enerzijds en de
panelen anderzijds? Dit zijn zaken die vooraf helder en duidelijk vastgelegd moeten worden.
Wat gebeurt er als de huurder verhuist en een nieuwe huurder wil de opbrengst voor zichzelf houden? De corporatie moet bij de verhuur van de woning helder maken hoe het
werkt, deelname aan het coöperatieve model is een randvoorwaarde bij het huren van de
woning.

Verder is niet duidelijk wat de garantie van de woningcorporatie aan de huurder aan voordeel inhoudt en hoe dit afgedekt wordt.
Tot slot kan de energie-coöperatie nu goedkoop energie inkopen en worden lasten van bemensing
gedekt uit subsidies danwel persoonlijk enthousiasme. De vraag is of dit nieuwe model op termijn
houdbaar is.
In andere sectoren zoals de bancaire sector (Rabobank), verzekeringssector (Univé) en de supermarkten (Coop-supermarkten) zijn er al succesvolle voorbeelden.
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Bijlage 14 Rendement van zonnepanelen versus isolatie
Isolatie is voor een slechte woning altijd kosteneffectiever….
Onderstaande tabel geeft een indicatieve vergelijking van het rendement van isolatie ten opzichte
van zonnepanelen voor slecht geïsoleerde woningen.
De onderstaande tabel geeft de besparing van losse maatregelen op basis van een uitgangssituatie
dat er geen isolatie is (label G).
Geconstateerd kan worden dat spouwmuurisolatie, dakisolatie en het plaatsen van een hr-ketel in
dat geval zeer efficiënte maatregelen zijn (hoge energiebesparing in relatie tot de financieringskosten), die in geval van een label G-uitgangssituatie efficiënter zijn dan zonnepanelen.
Het plaatsen van dubbel glas, vloerisolatie en gevelisolatie aan binnen- of buitenkant is qua kosten
minder efficiënt.
Hierbij is van belang aan te geven dat dergelijke isolatiemaatregelen:

vaak gecombineerd worden met bouwkundige verbeteringen.

zorgen voor comfortverbetering.

Losse maatregelen

Investering

Energiebesparing
per maand

Voordeel
(euro per
maand)

Financiering
per maand

Voordeel
(%)

Gevelisolatie matig
(spouw)

€

504

€

17

€

3

€

Gevelisolatie goed

€

11.858

€

55

€

59

€

-4

-7%

Dakisolatie

€

3.120

€

43

€

16

€

27

176%

Vloerisolatie

€

1.073

€

7

€

5

€

2

30%

Ramen leefruimtes
hr++

€

1.886

€

13

€

9

€

4

38%

Ramen slaapruimtes
hr++

€

1.886

€

13

€

9

€

4

38%

Installatie

€

3.151

€

30

€

16

€

14

90%

Zonnepanelen

€

2.520

€

22

€

13

€

9

75%

14

575%

Tabel 35 investeringskosten en energiebesparingskosten voor woningen met een label G. [Berekeningen zijn gemaakt met als uitgangspunt eengezinswoningen (tussenwoningen) met 80 m² gebruiksoppervlak, uit 1970 en uitgangssituatie label G (geen isolatie).] Geen rekening gehouden met
werkelijke energiebesparing door bewoners, gedragsaanpassing en dergelijke (de getallen van
AgentschapNL zijn aangehouden, gebaseerd op energielabels)
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… maar bij een redelijk geïsoleerde woning (label D/C) is zonne-energie nu al concurrerend met verdergaande isolatie
De onderstaande grafiek toont de financieringskosten en opbrengsten van reguliere besparingspakketten, voor woningen met een G-label. Voor deze woningen zit een optimum qua besparing ten
opzichte van financieringskosten bij label C. Daarboven zijn de financieringskosten van de meerinvestering hoger dan de extra energiebesparing (de blauwe lijn loopt steiler dan de rode) en neemt
de netto besparing (voor de bewoner) dus af.
Dit effect treedt op omdat de gunstige maatregelen al getroffen zijn enerzijds. Anderzijds zien we
dat de combinatie van verschillende isolatiemaatregelen leidt tot een relatief lager rendement (als
meerdere bouwdelen worden geïsoleerd is de totale besparing minder dan de optelling van de individuele isolatiemaatregelen).
In de praktijk constateert Atrivé dat bij woningen met een D-label veelal suboptimale isolatie heeft
plaatsgevonden (wat destijds marktconform was) waardoor het economisch gezien niet aantrekkelijk is deze woningen verder te verbeteren (eerst het oude eruit halen, dan het nieuwe erin). De
woningen zijn als het ware “geparkeerd” op een suboptimale situatie.
Juist in dit type woningen ziet Atrivé veel kansen voor zonne-energie.
Zonne-energie kan deze woningen naar een label B brengen op een voor corporatie en bewoner
kostenefficiënte manier.

G

E

C

A

Figuur 33 financieringskosten voor isolatie-investeringen, bijbehorende energiebesparing en besparing (energiebesparing min financieringskosten) voor woningen met een label G. [Berekeningen zijn
gemaakt met als uitgangspunt eengezinswoningen (tussenwoningen) met 80 m² gebruiksoppervlak, uit 1970 en uitgangssituatie label G (geen isolatie).]
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… oftewel de Trias Energetica geldt: eerst isoleren, dan duurzaam opwekken
De voorgaande berekeningen illustreren het belang van de Trias Energetica.
De Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Deze
strategie werd in 1996 door Novem, één van de voorlopers van AgentschapNL geïntroduceerd.
De drie stappen van de Trias Energetica zijn basis vuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn:
1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals zonne-energie.
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van stadsverwarming, geothermie, et
cetera.

Figuur 34

Trias Energetica: eerst de energievraag beperken, dan duurzame energie gebruiken, dan
schone fossiele brandstoffen gebruiken
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Bijlage 15 Potentieel financieel effect sald eren op flats
15.1 Virtueel salderen
Stel dat corporaties virtueel zouden mogen salderen, dan lijkt de businesscase op de businesscase
voor de CVZ-meter met de volgende aanpassingen:

De installatie is groter, bijvoorbeeld 30 kWp.

De installatiekosten per Wp zijn lager, als gevolg van schaalvoordelen (naar schatting 10% op
de investering).

De overige eenmalige lasten en exploitatielasten (uren, consultancy, uitleeskosten systeem en
dergelijke) zijn deels hetzelfde als bij 10 kWp (dus naar rato veel lager), deels schaalbaar (voor
schoonmaken ben je langer bezig, maar je hoeft maar één keer naar het dak) en deels hetzelfde.

De prijs waar tegen verrekend wordt is de prijs die de bewoners nu betalen (zie verder verdeling van voordeel dat overblijft).

Er dienen kosten betaald te worden voor het administreren van het virtueel salderen. Bij
30.000 kWp (24.000 kWh) waarvan 4.000 kWh voor de eigen meter (dus 20.000 kWh resterend), dient er gesaldeerd te worden met ongeveer 13 bewoners (1.533 kWh per bewoner). De
kosten zijn 130 euro (zie 4.2.1, optie 6).
Het effect hiervan is dat de IRR afhankelijk van de overige factoren 28 tot 2% is.
Daarmee ontstaat door middel van virtueel salderen een gezond exploitatieplaatje.
In dit exploitatieplaatje is nog niet verdisconteerd dat bewoners en huurders het voordeel moeten
delen.
Stel dat dit voordeel op 50 euro per jaar wordt gezet (lang niet iedereen in de flat hoeft mee te
doen) 23, 13, -2%.
Voordeel bewoners
die meedoen aan
virtueel salderen

Gunstig scenario

Gemiddeld scenario

Ongunstig scenario

0

27%

15%

2%

50 euro per jaar

23%

14%

-2%

100 euro per jaar

20%

11%

-11%

Tabel 36 rendement (IRR) voor corporatie bij virtueel salderen, afhankelijk van voordeel voor bewoners

15.2 Fysiek salderen middels een stroomverdeler
Bij fysiek salderen zijn er eenmalige meerkosten voor de stroomverdeler en voor een net naar de
bewoners. Hier zullen ook exploitatiekosten bij komen. Navraag bij potentiële leveranciers door
Atrivé leverde voor een project met 30 bewoners (6 stroomverdelers) een prijsindicatie op van
3.000 euro bij grootschalige implementatie, plus 2.000 euro voor het trekken van kabels (afhankelijk van aantal portieken, beschikbaar zijn loze leidingen et cetera).
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De exploitatiekosten voor een administratieve monitoring werden genoemd op 15 euro per bewoner per jaar (huidig prijsniveau) en kunnen wellicht (inschatting Atrivé) naar 7 euro per bewoner
per jaar.
De onderstaande tabel geeft voor deze inschatting de resultaten.
Voordeel bewoners
die meedoen aan
virtueel salderen

Gunstig scenario

Gemiddeld scenario

Ongunstig scenario

0

24%

14%

-1%

50 euro per jaar

22%

12%

-8%

100 euro per jaar

17%

8%

-15%

Tabel 37 rendement (IRR) voor corporatie bij fysiek salderen, afhankelijk van voordeel voor bewoners
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Bijlage 16 Financieringsscenario’s
16.1 Ten geleide
Deze bijlage bij rapport zonnighuren geeft ervaringen op basis van deskresearch van Atrivé enerzijds en gesprekken met Bank Nederlandse Gemeenten, ASN-Bank, Rabobank, ABN-Amro, Triodos
bank anderzijds.

16.2 Scenario’s voor financiering
De volgende scenario’s zijn mogelijk, mede afhankelijk van wetgeving rond roerend/niet-roerend
en ontwikkelingen in de herzieningswet.
Financiering geborgd (DAEB) in toegelaten instelling
De toegelaten instelling kan in zonnepanelen investeren, in drie varianten:

DAEB-financiering met borging door het WSW via de toegelaten instelling.
Voordeel van deze variant is een lage rente (beperkte spread) en geen verdere moeilijkheden rond
onderpand en dergelijke.
Nadeel van deze variant is dat bijvoorbeeld niet in een energie BV geëxploiteerd kan worden.

Niet DAEB financiering aan energie BV via de toegelaten instelling door middel van doorlenen
van de ongeborgde lening met een risico-opslag aan de BV, eenvoudige vorm (formeel geen
DAEB, maar op basis van garantiestelling TI wordt de lening afgesloten met de bank)
danwel

WSW-geborgde financiering via een positieve claim door herijking van het faciliteringsvolume
van het WSW, op basis van de Donnerbrief van 15 december 2011.
Deze middelen zijn beperkt, het is een keuze van de corporatie om zonnepanelen hiermee te dekken. Een bank reageert: “Afhankelijk van de mogelijkheid tot WSW borging zal dit vergelijkbaar
zijn met de bovengenoemde variant waarbij wel aanvullende zekerheden geboden moeten worden.
Financiering zonder borging, niet DAEB op niveau van de niet DAEB activiteit danwel op
TI-niveau
Beoordeling vindt op basis van de hele niet DAEB-entiteit. De investering wordt in 2013 gedaan. Op
basis van de spelregels binnen de herziene woningwet komt er nog vermogen mee van de toegelaten instelling naar het niet DAEB-deel.
Alternatief is financiering binnen de TI op niet DAEB-voorwaarden.
De BNG stelt hierover:
“Financiering zonder WSW borging komt neer op een PPS financiering aan een energie BV. Mits die
energie BV zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op activiteiten van toegelaten instellingen
zijn er voor BNG mogelijkheden deze BV te financieren. Er zullen dan eisen worden gesteld ten
aanzien van inbreng eigen vermogen, afname van de energie (P*Q) en de kwaliteit en soliditeit van
de business case. Voor BNG zijn ook in dit geval leningen met lange looptijd mogelijk (> 20 jaar).
Maar de gemiddelde vermogenskosten kunnen oplopen. Enerzijds als gevolg van de inbreng van
eigen vermogen (wie gaat dat trouwens opbrengen) en anderzijds als gevolg van risico-opslagen
gerelateerd aan de projectrisico's (zie feedback inzake model).”
Financiering zonder borging op projectniveau
Hierbij zijn er twee varianten:

De variant waarbij meerdere corporaties hun investeringsvraag bundelen.

Financiering zonder borging op projectniveau door corporaties afzonderlijk.
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Banken geven aan dat het een grote voorkeur heeft als partijen hun financieringsaanvraag bundelen. Dit in verband met risicobeoordeling en transactiekosten. Minimale grens ligt afhankelijk van
de bank tussen 0,5 en 1 miljoen.
Corporatie verstrekt een externe partij een achtergestelde lening/participatie.
Deze constructie, gevraagd door enkele ontzorgende partijen met weinig eigen vermogen, wordt
door Atrivé en enkele banken afgeraden omdat het grootste risico dan bij de corporatie terechtkomt. Feitelijk is dit geen ontzorgingsregeling maar een regeling waarin de corporatie veel risico
loopt.
Een externe partij investeert
Van belang is dat de corporatie de afname van de opbrengst garandeert en ook het debiteurenrisico op zich neemt voor de komende 20 jaar.
In dit geval is relevant:

Kan de externe partij uit de eigen kasstromen financieren?

Zo niet, is de partij een grote installateur danwel een groot energiebedrijf dat garanties kan inbrengen voor de financiering?
De partij moet het kunnen, moet reserves hebben, moet verantwoordelijk zijn, financiële kracht
hebben.
Banken geven desgevraagd aan dat de lokale installateur zeker een kans moet krijgen, maar dan
als onderaannemer en onder supervisie van een sterke partij die vooraf het werk definieert, achteraf het werk controleert en er verantwoordelijkheid voor neemt.

16.3 Mogelijkheden van groenfinanciering
De groenfinanciering is een leningvorm in de vorm van rentekorting. Degene die belegt in groenprojecten ontvangt een fiscaal voordeel. Kabinet-Rutte heeft besloten om het fiscale tarief naar 0%
te zetten. Dit gebeurt geleidelijk, zodat per 1 januari 2014 het tarief op 0% staat.
Banken, die groenfinanciering in hun pakket hebben, hebben hierop gereageerd door nieuwe projecten niet meer via groenfinanciering te financieren. Het 1,2% voordeel zal door hogere acquisitiekosten voor de banken en split incentive met de spaarder in de praktijk gaan naderen aan nul.
Een groter verschil zal er zijn in het vergelijken van verschillende aanbieders per project.
Een aantal banken beschikt hier niet meer over, twee banken geven aan hier nog ruimte in te hebben en deze in te zetten voor projecten die het echt nodig hebben. Besparing op de financiering is
ordegrootte 0,7%.

16.4 Vergelijking financierbaarheid van verschillende varianten
Op basis van het businessmodel met de kasstromen is aan banken gevraagd welke varianten zij
kunnen financieren en welke verschillen in voorwaarden dan ontstaan.
Drie banken hebben hierop gereageerd. De volgende tabel laat een aantal rentes zien:

DAEB-financiering versus niet DAEB met doorlenen 0,5% scheelt.

een corporatie met DAEB 1% minder rente betaalt dan een externe partij die financiert vanuit
de eigen kasstromen (4% versus 5%).

de transactiekosten snel oplopen bij projecten kleiner dan 1 miljoen. Banken noemen een minimale omvang van 0,5 Miljoen euro.

de maximale looptijd 16 tot 17 jaar is. Een aanzienlijk kortere looptijd op projectniveau (5 jaar)
leidt tot een veel lagere rente (0,5%)

het voordeel van groenfinanciering 0,7% is.
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Omvang
project

Rente
Groenfinanciering

Rente
Reguliere
financiering

Maximale looptijd

transactiekosten

Overige opmerkingen,
voorwaarden, zekerheden, etc.

DAEB

nvt

3,3%

4%

20

0,25%

WSW borging

Niet DAEB op
entiteitniveau

nvt

3,8%

4,5%

17

1%

Volledig
zekerheidspakket

Niet DAEB op
niveau corporaties
gezamenlijk

€
20
miljoen

3,6%

4,4%

17

1%

Volledig
zekerheidspakket

€ 1 miljoen

3,8%

4,5%

17

1%

Volledig
zekerheidspakket

€
0,5
miljoen

4%

4,7%

17

2%

Volledig
zekerheidspakket

€
0,2
miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

Volledig
zekerheidspakket

> € 1
miljoen

4,3%

5%

16

2%

Volledig
zekerheidspakket

Niet DAEB op
projectniveau
individuele
corporatie
Externe partij
investeert
vanuit eigen
kasstromen
Externe partij
investeert
met lening
Huurder
vesteert

in-

Volledig
zekerheidspakket
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Tabel 38: financierbaarheid en rentes en voorwaarden van verschillende investeringsvarianten

De bank gaat ervan uit dat in alle projecten waar geen WSW-borging wordt gegeven, een volledig
zekerheidspakket inclusief hypotheek op opstalrechten, pandrechten op activa en vorderingen en
rechten uit contracten wordt verkregen. Maximale financiering is hierbij 80% of een lager percentage afgestemd op een minimale Debt Service Coverage Ratio van 1,2 – 1,3 (afhankelijk van overige projectrisico’s) bij een P90 instraling berekening.

16.5 Aandachtspunten bij financiering
Verhuizen van de huurder danwel verkoop van de woning
Verhuizing danwel verkoop kan een uitdaging vormen bij:

benutting van de energie-investeringsaftrek

DAEB-financiering
Dit speelt alleen voor eengezinswoningen.
Voor flats wordt ervan uitgegaan dat de corporatie eigenaar is van de installatie en de opbrengsten
factureert via de servicekosten.
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Risicoafdekking
Belangrijke risico’s die moeten worden bezien zijn de volgende (niet uitputtende lijst):

De panelen danwel de omvormer voldoen niet en de leverende partij is intussen failliet. Een
van de banken geeft aan in dezen te kijken naar:
aanbestedingscriteria, de eisen die daarin gesteld zijn over continuïteit van de leverancier.
Turnkey opleveren door een grote partij, zodat bij faillissement van de panelenpartij er nog
een partij tussen zit die aansprakelijk kan worden gesteld.
financiering voor een periode van 14 jaar die overeen kan komen met de garanties over de
omvormers.
marktconforme tarieven voor installatie en onderhoud, zodat als één partij wegvalt een andere partij kan overnemen.
liefst meerdere merken panelen in verband met risicospreiding.

De omvormer dient eerder vervangen te worden dan gepland

Recht van opstal en dergelijke moet goed georganiseerd worden.

Het risico van stelselwijziging corporatiesector is altijd voor rekening van de corporatie. Aanbevolen wordt een structuur te kiezen die “politiek-proof” is.

Aanpassing van de regels door de overheid rond teruglevering is indirect risico, want er wordt
een afspraak gemaakt met de klant (huurder of corporatie) over de kWh-prijs.

Bij projectfinanciering wordt de looptijd en het maximaal te financieren bedrag bepaald op basis van een Debt Service Coverage Ratio afhankelijk van het risico profiel en de voorspelbaarheid van de prognose.

16.6 Financiële leaseconstructie, technisch risico bij corporatie
In geval de corporatie niet binnen negen jaar winst maakt, is energie-investeringsaftrek niet mogelijk. In dat geval is financiering via een leaseconstructie interessant.
Andere, secundaire, voordelen van lease zijn dat:

de leasende partij de administratie regelt. De bank wordt juridisch en economisch eigenaar.

de lease kan worden ingeregeld, zodanig dat inkomsten en uitgaven elkaar compenseren. Bijvoorbeeld als de opbrengsten gedurende verloop van tijd elk jaar groter worden, kan de lease
gestart worden met een lager bedrag.
De looptijd kan 10 tot 15 jaar zijn (verlengingsoptie voor de corporatie). Aan einde van de looptijd
geldt een koopoptie of kan de restwaarde worden bepaald.
Kenmerken zijn verder:

In een leaseconstructie worden de exploitatierisico’s niet afgedekt, deze blijven voor rekening
van de exploitant.

Er recht van opstal wordt gegeven.

Het hele project energie-investeringsaftrek kan krijgen.

de leasende partij direct in het eerste jaar de energie-investeringsaftrek doet.



Belangrijk is dat een open eind dient te worden voorkomen. Van te voren dienen afspraken gemaakt te worden wat de restwaarde is. Dit om te voorkomen dat de bank dit enkel
kan bepalen.

16.7 Operational leaseconstructie, technisch risico bij ontzorger
Het verschil met eerder genoemde model is dat in een full-service operational lease de risico’s
bij de leasemaatschappij liggen. Het leasebedrag reflecteert de daadwerkelijk Total Cost of
Ownership (TCO) waarbij vanaf dag 1 het afschrijvingsvoordeel positief is voor de woningcorporatie (leasebedrag minus huurdersbijdrage < afschrijving).

Bijlage 16

Blad 131

Hierdoor kan er budgetzekerheid gecreëerd worden voor de woningcorporatie door uit te gaan
van een vast leasebedrag gedurende de gehele looptijd van het contract. Diverse spelers komen hiervoor op de markt, bijvoorbeeld Solease.
16.8 Investering start na de bouw
Geadviseerd wordt door een bank te werken met een turnkeypartner die alle bouwrisico’s verdisconteert. De lening start dan bij oplevering.
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Bijlage 17 Versterkende structuren
Revolverende fondsen en laagrentende leningen
Geconstateerd wordt in de markt dat diverse partijen revolverende fondsen aan het opzetten zijn
en/of laagrentende leningen hebben:

Europa. Vanuit EFRO is een aantal financieringsinstrumenten ontwikkeld waarvan JESSICA er
een is. Het is een (nieuwere) manier om gelden uit de structuurfondsen en EFRO te gebruiken.
Binnen JESSICA is een tweedeling te maken in fonds- en projectniveau. Op projectniveau bestaat het JESSICA-fonds al. Kort gezegd moet u als initiatiefnemer de fondsmanager overtuigen dat u een goed project heeft; goed genoeg om aan het fondsportfolio toe te voegen om te
investeren.

Op het fondsniveau gaat het kort gezegd om het opzetten van een JESSICA-fonds. Dit is veel
complexer. Het is aan de lidstaten zelf om te bepalen waar de EFRO-gelden aan besteed worden. In het geval van Nederland is dit aan de provincies en steden verenigd in de vier landSDElen.

Europa. Het European Energy Efficiency Fund (EEE-F) kan interessant zijn. Het gaat om leningen tegen commerciële tarieven maar met langere looptijd. Dit fonds heeft ook geld beschikbaar voor de voorbereidingsfase.

Rijksoverheid (lente-akkoord spreekt over 128 miljoen euro in twee jaar voor energiebesparing
in de gebouwde omgeving. Onduidelijk is of zonne-energie hierbinnen past).

Diverse gemeenten hebben plannen voor laagrentende leningen of bieden deze reeds aan.

Provincies (provincie Gelderland wil een fonds van € 100 miljoen opzetten, Overijssel van 250
miljoen euro, Limburg 20 miljoen euro, Noord Holland 85 miljoen euro et cetera).
Revolverende fondsen kunnen ook gevraagde garanties meebrengen. Hiermee wordt de totale financiering goedkoper. Bij financiering op projectniveau zijn dergelijke fondsen een sterke aanvulling.
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Bijlage 18 Standpunt Woonbond inzake zonne-energie en zonnighuren
Ten geleide
De Woonbond heeft nauw meegewerkt in het project zonnighuren, heeft de bijeenkomsten bijgewoond, stukken gezien en rapportages in concepten gelezen.
In een mail heeft de Woonbond haar standpunt en aanbod tot samenwerking als volgt verwoord
aan Aedes en Atrivé.
Woonbond voorstander van zonnepanelen voor beheersen woonlasten
”Het standpunt van de Woonbond over zonnepanelen (onder voorbehoud van goedkeuring door de
achterban) is als volgt:
De Woonbond is sterk voorstander van energiebesparing en duurzame energie om huurders te
voorzien van gezonde en comfortabele woningen. Het energiezuinig maken van de huurwoningvoorraad zorgt ervoor dat de woonlasten voor huurders op de lange termijn beheersbaar zijn.
Huurders hebben dan minder last van stijgende energieprijzen. Zonnepanelen zijn dusdanig goedkoop geworden, dat met saldering de terugverdientijd tussen de 10 en 13 jaar ligt. Met een levensduur van ongeveer 25 jaar betekent dat, dat de toepassing ervan bij uitstek het middel is om
de woonlasten van huishoudens terug te dringen.
Uitgangspunt voor de Woonbond is dat de woningen eerst geïsoleerd moeten worden om de energievraag te beperken. Vervolgens kunnen er in de woning efficiënte installaties worden geplaatst,
die op een zuinige manier warmte in de woning brengen. Als laatste stap kan men de energie die in
de woning nodig is duurzaam opwekken (de laatste twee stappen worden ook wel eens omgedraaid).
Zonnepanelen kunnen hierin volgens de Woonbond een goede rol vervullen. De Woonbond organiseerde in mei en juni 2012 twee goed bezochte informatiebijeenkomsten over zonnepanelen voor
huurders die in een mum van tijd waren volgeboekt. Daaruit blijkt dat de interesse van huurders in
zonnepanelen groot is.
Het initiatief van het project Zonnig Huren waarbij Atrivé, Aedes, Agentschap NL en 31 corporaties
de mogelijkheden van zonnepanelen onderzoeken, juicht de Woonbond dan ook toe. De Woonbond
onderzoekt momenteel de wensen van huurders bij de toepassing van zonnepanelen in het kader
van Zonnig Huren. De resultaten zijn naar verwachting in augustus 2012 beschikbaar.
De Woonbond ziet kansen voor projecten met zonnepanelen waarbij zowel de huurders als de corporaties erop vooruitgaan. Hierbij is het volgende van belang:
1) Lagere woonlasten door zonnepanelen voor zittende huurders en nieuwe huurders
Voor huurders horen de kosten van de zonnepanelen lager te zijn dan de opbrengsten. Hier zijn
heldere afspraken over te maken. Aan zittende huurders kan bijvoorbeeld een huurverhoging worden gevraagd van 50% of maximaal 75% van de (werkelijk gemeten) opbrengst. De opbrengst van
de zonnepanelen kan na 1 jaar gemeten worden en de huurverhoging kan eventueel met terugwerkende kracht worden bijgesteld. Vóór de plaatsing van de zonnepanelen is de afspraak over de
huurverhoging te baseren op de te verwachten ‘theoretische’ opbrengst. Indien huurders dat wensen kan er ook een woonlastenwaarborg over afgegeven worden.
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Ook na mutatie (verhuizing) hoort het uitgangspunt te zijn dat de woning met zonnepanelen lagere
woonlasten heeft dan dezelfde woning zonder zonnepanelen. Over hoe dit het best in de praktijk te
realiseren is, denkt de Woonbond graag verder mee.
De Woonbond ziet zonnepanelen dus vooral als een kans om de woningvoorraad beter betaalbaar
te maken voor huurders. De Woonbond is een sterk voorstander van een kostenneutrale benadering, waarbij de bijdrage (huurverhoging voor en na mutatie, een kWh prijs of een vast maandbedrag) die de huurders leveren gebaseerd wordt op de kostprijs van de zonnepanelen, afgezet tegen
de levensduur. Met de huidige kosten van zonnepanelen, de elektriciteitsprijzen en de mogelijkheid
van salderen, kan die kostenneutrale bijdrage als percentage van de verwachte opbrengst (in jaar
1) per type project variëren. Door de verwachte dalende investeringskosten en stijgende energieprijzen in de toekomst kan dit percentage steeds lager worden en het voordeel voor de huurders
dus steeds groter.
2) Doorwerking van zonnepanelen in een mogelijke huurverhoging na mutatie
Via drie stappen kan de toepassing van zonnepanelen leiden tot een huurverhoging na mutatie:
1.
De mate waarin de toepassing van zonnepanelen leidt tot een verbetering van de energieindex en daarmee (mogelijk) tot een labelsprong;
2.
De mate waarin een labelsprong via het WWS leidt tot een puntentoename van de woning en
dus tot een verhoging van de maximaal redelijke huur;
3.
De manier waarop een verhuurder bij mutatie de huur kan bijstellen.
Ad.1 Zonnepanelen tellen in kleine woningen sterker mee dan in grote woningen. Zie ook standpunt 3 wanneer zonnepanelen mee mogen tellen in het label.
Ad.2 Uit berekeningen blijkt dat (afhankelijk van de labelsprong) de maximale huur in veel gevallen
harder stijgt dan de daling op de energierekening door de opbrengst van de zonnepanelen.
Ad.3 Natuurlijk zullen de meeste woningcorporaties ook na mutatie de huurverhoging doorvoeren
volgens afspraken over:

De streefhuur (bijvoorbeeld 70% of 80% van maximaal redelijk)

De beschikbaarheid van woningen onder bepaalde huurgrenzen (goedkoop, betaalbaar, duur)
zoals vastgelegd in afspraken met de gemeente.
Aangezien het WWS (punt 2) net is vastgesteld en daar geen wijzigingen in te verwachten zijn, wil
de Woonbond in overleg met Aedes op de punten 1 en 3 voorstellen doen en richtlijnen uitwerken.
3) Zonnepanelen mogen alleen meetellen in het energielabel als de opbrengst direct
naar de individuele huurders gaat
De zonnepanelen zouden alleen mogen meetellen in het energielabel als de opbrengst ook daadwerkelijk naar de individuele huurders gaat. Het mag niet meetellen in het energielabel als de zonnepanelen zijn aangesloten op de collectieve aansluiting van meergezinswoningen en bijvoorbeeld
al (in overleg met de bewoners) via de servicekosten wordt verrekend.
Als de zonnepanelen verrekend worden met een aparte factuur, dan mogen de zonnepanelen ook
niet meetellen in het energielabel. De huurder kan anders namelijk opgezadeld worden met aanzienlijk hogere woonlasten. Ook Atrivé constateert dat dit niet wenselijk is.
4) Monitoring opbrengst
Voor huurders is het belangrijk dat de zonnepanelen zowel nu als op de lange termijn goed blijven
functioneren en ook opleveren wat er vooraf is afgesproken. Om dit te weten, hoort de opbrengst
goed gemeten te worden. Dit is mogelijk door een meter tussen de zonnepanelen en de aansluiting
op het stopcontact of een voorziening bij de meterkast te plaatsen. Door minimaal jaarlijks de
meetstanden op te nemen, kan bij tegenvallende opbrengst het systeem worden gecontroleerd.
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Tevens kan het nodig zijn om een signaleringsinstrument te hebben voor het tijdig opmerken als
het systeem niet of slechts ten dele functioneert. Ook hier denkt de Woonbond graag mee over hoe
dat het beste in de praktijk te realiseren is.
5) ZAV beleid door corporaties
De Woonbond ziet graag dat corporaties in overleg met de huurdersorganisatie, eventueel in samenwerking met de Woonbond, een ZAV beleid ontwikkelen waarbij huurders uitgenodigd en gefaciliteerd worden om zelf zonnepanelen te (laten) installeren. Hierbij kunnen vooraf goede afspraken
worden gemaakt over een mogelijke restwaardevergoeding bij mutatie. De corporatie zal wel eisen
kunnen stellen aan de kwaliteit van het systeem.
6) De huidige (pure) ontzorgingsmodellen bieden onvoldoende voordeel voor de huurders
De door de markt aangeboden huidige (pure) ontzorgingsmodellen bieden onvoldoende voordeel
voor de huurders in vergelijking met het voorstel onder punt 1. Het draagvlak onder huurders zal
hierdoor dusdanig laag zijn dat een grootschalige uitrol voor corporaties aanzienlijk moeilijker
wordt of zelfs onmogelijk. Het mogelijk voordeel in deze modellen komt vooral voort uit de verwachte stijging van de energieprijzen. Mogelijk kan dit voordeel worden gegarandeerd als de huurders per direct lagere prijzen betalen (bijvoorbeeld op basis van de eerder vermelde percentages).
De prijzen die de huurders betalen kunnen dan indien nodig meebewegen met de energieprijzen.
7) Toestemming huurders vereist
Bij vrijwel alle varianten waarin een huurverhoging wordt gevraagd of waarin een wijziging plaatsvindt van de aard en de doorberekening van servicekosten, is instemming van de huurders vereist.
Concluderend: Door een goede samenwerking voorziet de Woonbond een succesvolle en grootschalige uitrol van zonnepanelen met voor alle belanghebbenden, waaronder de huurders, een duidelijk voordeel. De Woonbond adviseert de corporaties daarom de plannen verder uit te werken in
concrete projecten.
De Woonbond is een sterk voorstander van een kostenneutrale benadering, waarbij de bijdrage die
de huurders leveren wordt gebaseerd op de kostprijs van de zonnepanelen afgezet tegen de levensduur. De kostenneutrale bijdrage zal door de toekomstige dalende investeringskosten en stijgende energieprijzen relatief steeds lager worden en daarmee het voordeel voor de huurders
steeds groter.
Voorstel: aanbeveling samen met Aedes, en bewoners samen betrekken
De Woonbond stelt voor om met Aedes een gezamenlijke aanbeveling te doen voor het omgaan
met zonnepanelen in de toekomst, onder andere over het salderen met bewoners op flats, de verwerking van zonnepanelen in het energielabel, richtlijnen voor huurverhoging na mutatie, signalering en monitoring en het ZAV beleid. De Woonbond sluit zich ook aan bij de denktank die het
project Zonnig Huren verder zal uitwerken. De Woonbond wil daarnaast een rol vervullen in voorlichting en ondersteuning van huurdersorganisaties en advisering bij projecten, om zo gezamenlijk
te komen tot veel zonnige daken.

Bijlage 19

Blad 136

Bijlage 19 Zonnepanelen
rend
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In hoofdstuk 2.6 is genoemd dat het van belang is of panelen roerend of onroerend zijn.
Deze bijlage betoogt op basis van diverse inputs, dat roerend zijn van panelen wellicht verdedigbaar is bij de huidige marktstandaard, maar panelen zijn in ieder geval onroerend bij geïntegreerd
vanaf de bouw of bij complete dakvervanging.
Voorzieningen die aard- en nagelvast met het gehuurde verbonden zijn, worden aangemerkt als
onroerende aanhorigheden. De PV-installatie is daarmee in de regel onroerend door bestemming
(Jurist 1). Afhankelijk van de technische uitvoering is het mogelijk dat de zonnepanelen bestanddelen worden van de woning [onroerend worden]. Dit treedt op als de zonnepanelen niet zonder beschadiging van betekenis kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld bij geïntegreerde daksystemen
(Jurist 2). Wanneer de woning en het zonnepaneel in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd,
ligt hierin een aanwijzing voor onroerend. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij nieuwbouw waarin
zonnepanelen voorzien waren in het ontwerp.
De bevestiging speelt echter een rol. Er zijn zonnepanelen die als het ware “los op de daken gelegd worden” en slechts met een aantal schroeven worden bevestigd. Op platte daken werkt wijwillenzon bijvoorbeeld met panelen die überhaupt niet vastgeschroefd worden op het dak, maar op
een stellage die door middel van ballast (tegels) op zijn plaats worden gehouden. In dat geval is
wellicht te verdedigen dat de panelen roerend zijn, zegt jurist 3.
Echter, als de installatie bestemd is om duurzaam ter plaatsen te blijven, zijn de panelen ook roerend (jurist 4). Dergelijke PV-installaties vormen over het algemeen geen bestanddeel van het gebouw. Hiervoor kun je dus een recht van opstal vestigen, mocht de eigendom van de panelen en
van de woning gescheiden moeten worden. Dat zal niet kunnen bij geïntegreerde daksystemen,
omdat die wel een bestanddeel vormen van het gebouw. Mogelijk kan in die gevallen, indien wenselijk, het dak juridisch gesplitst worden van de rest van de woning.
Jurist 5: Of een zonnepaneel onroerend is hangt sterk af van de integratie daarvan met het gebouw.
Hieronder volgen nog enkele citaten.
“Het is juist dat er altijd discussie kan zijn over de vraag of iets roerend of onroerend is. Dat hangt
af, zoals juristen dat zeggen, ‘van de omstandigheden van het geval’. In algemene lijn gaat het om
‘de verkeersoPVattingen’, oftewel: een flexibel begrip over wat de algemene mening zou (kunnen)
zijn. Een cv-installatie werd na plaatsing als bestanddeel van een woning aangemerkt, in Nederland
(maar weer niet in Duitsland) is een keuken ook een bestanddeel van de woning. Of een zonnepaneel (inclusief installatie) onroerend is of niet hangt dus sterk af van de integratie daarvan met het
gebouw.”
“Een zonnestroomsysteem is een roerend goed. Hoewel het burgerlijk wetboek (artikel 5:20) aangeeft dat vastgoed en daarmee duurzaam verbonden zaken onroerend zijn heeft de Hoge Raad
aangegeven dat niet duurzaam verbonden zaken die zonder veel schade te veroorzaken verwijderd
kunnen worden (een zonnestroomsysteem) niet aan natrekking onderhevig zullen zijn.”
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“Op een PV-installatie kan alleen een opstalrecht worden gevestigd als de installatie een ‘zelfstandige onroerende zaak’ is. Daarvoor is doorslaggevend of de installatie langjarig op het gebouw of
op de grond aanwezig dient te blijven en geen "bestanddeel" is van het gebouw. Het gaat dus om
de bestemming. Een PV installatie wordt een bestanddeel van een gebouw indien het gebouw zonder de installatie niet meer als compleet kan worden beschouwd. Met andere woorden, zolang een
gebouw op het net is aangesloten en daarom voor de elektriciteitsvoorziening niet afhankelijk is
van de PV installatie, is de installatie geen bestanddeel van het gebouw. Aangezien we nauwelijks
autarkische huizen kennen zal de discussie beperkt blijven tot PV installaties die tevens een andere
functie van dakbedekking of muur hebben en om die reden als bestanddeel moeten worden aangemerkt. Omdat verder een PV installatie in de regel bestemd is om langjarig op plaats van installatie aanwezig te blijven is deze als een zelfstandige onroerende zaak aan te merken waarop een
opstalrecht kan worden gevestigd.
Als de PV installatie wel bestanddeel is van het gebouw waarop deze bevestigd is dan wordt de eigendom "nagetrokken". Dat heeft bijvoorbeeld als consequentie dat ze onder een hypotheekrecht
komen te vallen.
Partijen kunnen ook wel eens afspreken dat panelen als roerend worden beschouwd. Dat heeft echter geen juridische werking indien de PV installatie door bestemming als onroerend moet worden
aangemerkt.”
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