
  

 

  

 

 

Beste leden, 

 

Helaas is er in de eerder gestuurde nieuwsbrief een verkeerde link geplaatst met daarin een oude 

uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. In dit bericht is dit gecorrigeerd en vind je de juiste 

informatie. 

 

Excuses voor deze vergissing, neemt niet weg dat we met veel plezier uitkijken naar de ALV en de 

(hernieuwde) kennismaking met alle leden. 

 

Met duurzame en zonnige groet, 

Het HNL bestuur 
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Het kan weer. De coronamaatregelen zijn opgeheven. We kunnen eindelijk elkaar weer in 

levenden lijve ontmoeten. En dan samen van gedachten wisselen en besluiten over de 

toekomst en toekomstige activiteiten van onze coöperatie. Uiteraard zal het bestuur ook 

verslag doen van wat we in 2021 ondernomen hebben en wat de status van een en ander 

is. Alsook de impact hiervan op het ledental en de financiën van HNL.  

 

Het bestuur rekent dan ook op grote belangstelling. Blokkeer daarom de avond van de 27e 

juni nu alvast in je agenda en meld je komst meteen aan via deze link. Eén persoon per 

aanmelding aub. We beginnen om 19.30 uur. De locatie laten we nog weten. Deze hangt 

mede af het aantal aanmeldingen. 

  

 

Geldzaken 

Het milieu is natuurlijk vreselijk belangrijk voor HNL en haar leden en het wordt nu met de 

hoge energieprijzen ook nog eens dubbel leuk. Het niet uitgegeven geld is immers het 

eerste verdiend. 

 

Nou is er door allerlei redenen, waarover meer in de ALV, wel enige vertraging opgetreden 

in de uitbetaling van de opbrengsten per dak door HNL. Althans voor de daken van Prins 

Staal en Hoofdkantoor. Maar deze zit er nu wel echt aan te komen. 

 

De winst die met de nieuwe daken Teva en Transvaal wordt gemaakt zal in het derde 

kwartaal worden uitgekeerd.  

 

Uitgangspunt is dat de netto-opbrengst per dak voor het eerst wordt uitgekeerd in het 

1ekwartaal na ingebruikname en daarna steeds jaarlijks in datzelfde kwartaal. 

 

Als het goed is, hebben trouwens alle leden intussen van hun energiebedrijf de 

energiebelasting plus de BTW over die belasting ontvangen.  

 

Wat dit laatste betreft wijzen we trouwens iedereen er nog eens op hoe belangrijk (en 

voordelig) het is om gebruik te maken van de diensten van Greenchoice of een van de 

andere leveranciers die meedoen met de Postcoderegeling. Zo zijn recent een aantal 

leveranciers failliet gegaan. Maar ook ontvangt HNL van Greenchoice voor iedere HNL-
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deelnemer een kleine vergoeding, die hoger is naarmate het aantal deelnemers stijgt. 

Deze vergoeding komt weer ten goede aan de deelnemers. Ben je geen klant bij 

Greenchoice, dan moeten wij je administratiekosten in rekening brengen die bovendien 

hoger zijn dan deze vergoeding. 

 

 

Wijziging van PCR naar SCE voor nieuw te ontwikkelen daken 

De PostCodeRoos Regeling was best succesvol, maar ook een beetje ingewikkeld. Met 

name door die verschillende geldstromen. Enerzijds krijgen de deelnemers geld van de 

coöperatie en anderzijds van de eigen energieleverancier. Zie onderstaand schema. 

  

 

In de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), die vanaf 2021 geldt, wordt 

alles verrekend via de coöperatie. Deze ontvangt straks zowel de inkomsten uit de 

verkochte stroom als een subsidie van het rijk, die in de plaats komt van de huidige 

belastingkorting van de energieleverancier. 

  

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en geldt dan voor 

15 jaar. Bij de berekening wordt het basisbedrag per kWh vastgesteld dat nodig is om een 

installatie rendabel te maken. Het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag 

(marktprijs) past de overheid bij. Zodra de marktprijs gelijk is aan of hoger is dan het 

basisbedrag, wordt geen subsidie meer vergoed.  

 



 

Aanbod bestaande Zonnestroomdelen 

Bestaande Zonnestroomdelen ter overname aangeboden. Wie wil deze overnemen? 

 

Het komt voor dat leden van de coöperatie verhuizen buiten de postcode. In overleg met 

het lid willen wij ze aan de leden van onze coöperatie aanbieden.  

 

De volgende gegevens zijn bekend voor de Hoofdkantoor zonnestroomdelen: 

•    10 Stroomdelen a 235 Euro per stuk (oorspronkelijke waarde 310 Euro) 

•    Er zijn nog 10 jaren van de 15-jarige Postcode Roos regeling over. 

•     Er moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden 

 

Daarnaast hebben we nog een pakket in de aanbieding van Teva 

De volgende gegevens zijn bekend: 

•     5 Stroomdelen a 247 Euro per stuk  

•    Er zijn nog 14 jaren van de 15-jarige Postcode Roos regeling over. 

•    Er moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden 

 

Wie het eerst komt wie het eerst maalt 

 

Ook aan de warmtepomp? 

De (hybride) warmtepomp wordt met dank aan de gestegen gasprijzen steeds populairder. 

De aanschaf is echter nog wel een uitdaging. Niet alleen zijn er nogal wat soorten 

warmtepompen, maar ook eisen waaraan (de isolatie van) je huis moet voldoen om straks 

niet toch in de kou te zitten. En dan is er nog het probleem van de levering zelf. Door de 

hoge gasprijzen is de vraag geëxplodeerd, terwijl gelijktijdig het wereldwijde tekort aan 

chips de productie remt. 

 

Hoe dan ook, als je je vast wilt oriënteren dan moet je ook zeker deze website bezoeken: 

https://warmtepomp-weetjes.nl/ 

 

En we kunnen als coöperatie natuurlijk ons ook met elkaar verdiepen in de mogelijkheden 

en oplossingen en bij voldoende belangstelling gezamenlijk actie ondernemen. Heb je 

interesse, stuur dan onder vermelding warmtepomp een email aan: 

info@haarlemnoorderlicht.nl 
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Het subsidiebedrag voor (hybride) warmtepompen is trouwens m.i.v. 2022 verhoogd van 

20% naar 30%. 

 

 

Informatieverstrekking 

Onze website kent een serie met 'veel gestelde vragen'. Deze veel gestelde vragen gaan 

we samen met de website als geheel in de komende maanden actualiseren en uitbreiden. 

 

Ook zullen we onze nieuwsbrief regelmatiger laten verschijnen. 

  

Mist u als lid van onze coöperatie informatie? Heeft u vragen of suggesties over 

informatieverstrekking dan wel voor andere zaken? Of loopt u aan tegen informatie, 

waarvan u denkt dat meer leden daar mogelijk iets aan hebben? Laat ons dan weten via 

de mail. 

 

 

Duurzame groeten, namens heel Haarlem Noorderlicht, 

Tom van de Velde (secretaris)  
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