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Doel van de presentatie

• Drempt kennis laten maken met Zonkracht Hummelo;
• Wat is het

• Hoe werkt het

• Wat is de stand van zaken

• Geen werving van deelnemers;

• Inspireren met ideeën: wat kan in Drempt?



Zonne-energie: regelingen

• PCR = ‘postcoderoosregeling’

• Regeling Verlaagd Tarief

• Landelijke fiscale regeling



Zonne-energie regelingen

Postcoderoos

• Eén centrale postcode;

• Deelnemers én daken 
in de centrale postcode 
óf daaraan grenzend

• Ideaal bij: eigen dak 
niet geschikt, huur, 
monument, niet mooi 
op eigen dak, geen 
gedoe.

• 15 jaar



Zonne-energie regelingen

Ondertussen…

• Gelders Energie Akkoord (GEA): 2050 energieneutraal

• “Tafel van Groenlo”: Achterhoek 2030 energieneutraal

• Oprichting AGEM (nevendoel: versterken regio)

• AGEM: o.a. postcoderoosprojecten

• Provincie: subsidie op investering



Het ontstaan van Zonkracht Hummelo

• Toevallig gesprek Theo Lucassen, Ronald Pelgrom en ik

• Startgesprek met AGEM (maart 2017)

• ‘zwaan-kleef-aan’-werkgroep 

• Financiële startbijdrage Dorpsraad Hummelo

• Energie!



Het ontstaan van Zonkracht Hummelo

• Succesvolle promo-activiteiten

…en website, en social media, en flyers, en mond tot mond

• Aandacht in de media



Zonkracht Hummelo: de cijfers

• Snel eerste dak vol. Tweede en derde dak volgden!

• Om niet (klasse 👍) 

• Leuke discussies!



Zonkracht Hummelo: de cijfers

• Al snel 50 benodigde leden

• Uiteindelijk 1:13 Hummelse huishoudens

• En daarbuiten!

• Eindresultaat: 64

Hummelo
74%

Keppel
12%

Drempt
8%

Doetinchem
6%



Zonkracht Hummelo: de cijfers

• 216 + 240 +240 = 696 panelen

• +/- 171 MWh per jaar

• Meer dan 45 huishoudens energieneutraal



Waar staan we nu?

• Oprichtingsbestuur Coöperatie U.A. 

(NB: DHK-vertegenwoordiging!)

• Subsidie ontvangen

• Offertes aangevraagd

• Nieuwe aansluitingen Liander

• Deelnemersovereenkomsten getekend

• Betalingen + opdrachtverlening

• Recht van opstal (3x)

• Planning realisatie: maart/april



Hoe werkt het?



16x

€ 4.000
€ 140/jr

3.500 kWh/jr

€ 19/jr
€ 88/jr
(€ 1320 na 15 jr.)

€ 600/jr (stroom)

€ 432/jr
(€ 6.480 na 15 jr.)

07-09-17



Kansen voor Drempt

• Eigen postcoderoos: wordt lastig

• Maar…

Fraterwaard



Kansen voor Drempt

• Slim omgaan met mogelijkheden

• 50 deelnemers = ook donateurs!

• Al een kansrijk project bij 200 certificaten
• 13 huishoudens à 16 certificaten + 37 donateurs

• Zonkracht Hummelo in gesprek met HC’03
• Ambities om maatschappelijke rol te vergroten
• Vereniging = pré (betrokkenheid + doel maatsch. bijdrage)
• Vergaande technische verkenningen
• Bestemmingsplan

• En: SDE biedt ook mooie mogelijkheden. Wel 
dak/perceel en investeerders nodig!


