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Via Beekse Energie Coöperatie kunnen inwoners profiteren van
zonnepanelen die op een ander dak liggen
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Voor eigenaren en huurders van huizen die op hun eigen woning geen zonnepanelen willen of kunnen aanbrengen,
biedt de Beekse Energie Coöperatie de mogelijkheid om te pro�teren van panelen die op een ander dak liggen.

Bureaucratische rompslomp zorgde voor wat vertraging, maar de Beekse Energie Coöperatie
(http://www.beekseenergiecooperatie.nl) - die begin 2018 in het leven werd geroepen - heeft nagenoeg alle
voorbereidingen voor haar eerste project afgerond. Op de loods van Grondverzetbedrijf Keulers in Groot Genhout
komt een zonnestroomsysteem van 550 panelen. Dat zijn er genoeg om 45 huizen van stroom te voorzien.

Investeren
Met de Beekse Energie Coöperatie kunnen burgers in een bepaald postcodegebied investeren in zonnepanelen,
minimaal vier. De panelen kosten 255 euro per stuk. De coöperatie - een non-profitorganisatie - brengt de
zonnepanelen aan op het dak van het grondverzetbedrijf. Dankzij de zogenoemde Postcoderoosregeling van de
overheid krijgen deelnemers hun energiebelasting terug, zo’n 12,5 cent per kilowattuur. Die teruggave is
gegarandeerd voor een periode van vijftien jaar. Daarnaast krijgen de deelnemers een deel van de opbrengst van de
stroom.

Winst
„Een heel interessante en veilige belegging”, zegt initiatiefnemer Jan Bijen, die ook in het driekoppige bestuur van de
coöperatie zit. „Een rekensom: stel dat je tien panelen aanschaft. Die leveren samen gemiddeld 2750 kilowattuur per
jaar op. Per kilowattuur krijg je 16 cent terug, de opbrengst van de stroom en de energiebelasting. Dat betekent dat je
zo’n 440 euro per jaar terugkrijgt. In zes jaar heb je de investering in de panelen eruit, vanaf dan is het pure winst.”

Postcodes
Met de Postcoderoosregeling kunnen inwoners van de kernen met postcode 6191 en de postcodegebieden die daar
direct aan grenzen deelnemen: Spaubeek, Elsloo, Schimmert, Nuth, Geleen en Ulestraten. De Beekse coöperatie is niet
de eerste in de regio. In Sittard beheert Duurzaam Sittard driehonderd panelen. Verspreid door Nederland bestaan
inmiddels al honderden postcoderooscoöperaties.

Vertrouwen
Tot nu toe hebben zich bij de Beekse Energie Coöperatie veertig deelnemers gemeld, goed voor zo’n driehonderd
panelen. Er zijn dus nog zo’n 250 panelen beschikbaar. „Het project gaat sowieso door. Maar ik heb er vertrouwen in
dat we de 550 halen. Het is gewoon een ontzettend goede investering”, zegt Bijen. Inmiddels is het bestuur al met een
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tweede project bezig.

Bijeenkomst
Dinsdagavond 26 november houdt de coöperatie een informatiebijeenkomst in het Gemeenschapshuis in Genhout,
woensdag 11 december in het Maaslandcentrum in Elsloo en op 13 januari in brasserie Bie Oss in Schimmert. De
bedoeling is dat het project ‘Keulers’ in het eerste kwartaal van 2020 operationeel is.


