
Coöperatieve zonne-energie in de Haarlemmer kweektuin

KweekZon



IN HET KORT … 

Wat doet KweekZon?
We leggen in het najaar van 2020 een zonnestroominstallatie neer op de kassen in de Haarlemmer 
Kweektuin. Deze installatie gaat circa 200.000 kWh per jaar aan duurzame stroom leveren aan 
Greenchoice. De installatie delen we op in 900 zonnestroomdelen die we verdelen onder deelnemers 
die wonen in de postcodegebieden: 2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2051 of 2061. 
We beheren het project en de bijbehorende administratie.

Wat doe jij?
• Je wordt lid van KweekZon coöperatieve energie U.A. Het lidmaatschap kost € 20 per jaar.
• Je neemt deel met één of meer zonnestroomdelen.
• Een zonnestroomdeel wekt circa 220 kWh per jaar op en kost éénmalig € 320.
• Je neemt niet meer zonnestroomdelen af dan 80% van je eigen stroomverbruik per jaar, met een   
maximum van 8 zonnestroomdelen.
• Je weet zeker dat jouw energieleverancier meewerkt aan de teruggave energiebelasting volgens 
de Postcoderoosregeling. Bij twijfel kan je energieleverancier hierover duidelijkheid verlenen.

Hoe werkt het?
Van de stroom die je opwekt krijg je via je eigen energieleverancier de energiebelasting terug. Deze 
teruggave wordt automatisch uitgekeerd door je energieleverancier. KweekZon levert hiervoor de 
gegevens. Je krijgt jaarlijks, na aftrek van alle kosten, de stroomopbrengst uitgekeerd door KweekZon. 
De totale looptijd van het project is 15 jaar. We verwachten dat de zonnestroomdelen zich na ongeveer 
10 jaar hebben terugverdiend.

Hoe kan je deelnemen?
Ga via de link in de e-mail naar het inschrijfportaal. Voer je gegevens in en geef aan met hoeveel 
zonnestroomdelen je wilt deelnemen. Maak per zonnestroomdeel € 100 over als aanbetaling naar IBAN 
NL95 INGB 0006 6668 66 ten name van KweekZon Coöperatieve Energie U.A. Maak ook € 20 over voor 
het lidmaatschap van de coöperatie. Na de ontvangst van de aanbetaling ontvang je van KweekZon de 
leden- en deelnemersovereenkomst. De zonnepanelen worden in november 2020 neergelegd. 
De installatie gaat in december 2020 stroom opleveren.

LET OP, DE INTERESSE IN HET PROJECT IS GROOT
WEES ER SNEL BIJ 

NB Voor de effectieve afhandeling van de teruggave van de Energiebelasting adviseren wij deel te 
nemen uit naam van diegene op wiens naam je energiecontract staat.



KweekZon: 
samen met de buurt werken aan duurzaamheid 
 

KweekZon Coöperatieve Energie U.A. is een buurtinitiatief. KweekZon wekt met de Haarlemmers uit 

Haarlem Noord zonne-energie op. Dat doen we met zonnepanelen op de kassen van de Haarlemmer 

Kweektuin. Zo maken wij als buurt gezamenlijk gebruik van groene energie. Samen kopen we de 

zonnepanelen en we delen de voordelen hiervan. Zo maken wij de buurt rondom de Haarlemmer 

Kweektuin een stukje duurzamer. Doe je ook mee?

De voordelen 

• Samen met de buurtgenoten draag je bij aan een beter klimaat.

• Geen zonnepanelen op je eigen dak.

• KweekZon regelt de aanschaf, installatie, het onderhoud en de administratie.

• Je deelt in de opbrengst en bespaart op je energierekening.

Hoe werkt het?

Energiecoöperatie KweekZon zorgt voor de installatie van de zonnepanelen in de Haarlemmer Kweektuin. 

Je wordt lid van de coöperatie en koopt één of meerdere (max. 8 per huishouden) van de in totaal 900 

zonnedelen. Kweekzon verkoopt de opgewekte stroom van alle zonnepanelen aan energieleverancier 

Greenchoice. Je krijgt de energiebelasting over de met jouw zonnestroomdelen opgewekte energie terug 

via de energierekening van jouw energieleverancier én je ontvangt jouw deel van de opbrengst van de 

verkochte stroom. Wij verwachten dat je investering voor de aanschaf van de zonnepaneleninstallatie 

binnen 10 jaar is terugverdiend. 

Delen in de opbrengst van de verkochte stroom. 

De energie die wordt opgewekt met de zonnepanelen van KweekZon, leveren wij aan de energie-

leverancier waarmee KweekZon een overeenkomst heeft. Dit is Greenchoice. Van de energieleverancier 

krijgen wij jaarlijks een vergoeding voor de door ons geleverde stroom. De coöperatie zorgt ervoor dat 

de opbrengst evenredig wordt verdeeld onder de deelnemers. Na aftrek van de door KweekZon betaalde 

kosten voor onderhoud aan de installatie, wordt het ontvangen bedrag één keer per jaar verdeeld over 



de deelnemers. Je krijgt als deelnemer elk jaar jouw deel van deze opbrengst uitgekeerd door KweekZon. 

Het jaarbedrag per zonnestroomdeel is afhankelijk van de in dat jaar opgewekte hoeveelheid stroom en de 

gemaakte kosten. Beide bedragen kunnen dus van jaar tot jaar verschillen.

Terugbetaling van energiebelasting 

Gedurende 15 jaar heb je recht op terugbetaling, door jouw energieleverancier, van door jou betaalde 

energiebelasting over de stroom die is opgewekt met jouw zonnestroomdelen. KweekZon levert hiertoe 

de gegevens aan je energieleverancier. Het kortingsbedrag ontvang je jaarlijks van je eigen energie-

leverancier, mits deze dit faciliteert. Zo betaal je minder aan energiekosten bij je eigen leverancier. Dit is de 

zogenaamde postcoderoosregeling van de overheid. Goed om te weten: niet alle energieleveranciers werken 

mee aan de belastingteruggave. Er zijn energieleveranciers die niet meewerken aan de teruggave van de 

energiebelasting. Vraag dit na bij je energieleverancier, voordat je zonnestroomdelen koopt bij KweekZon.

Verwachte terugverdiendtijd: 10 jaar 

Je betaalt een eenmalig bedrag van € 320 voor de aanschaf van jouw  zonnestroomdeel. Daarnaast 

betaal je jaarlijks € 20 voor het lidmaatschap van de coöperatie. De verwachte opbrengst per jaar per 

zonnestroomdeel is ongeveer € 32. Deze opbrengst ontvang je voor het grootste deel via de teruggave van 

de betaalde energiebelasting over je zonnestroomopwek door je energieleverancier. Het overige deel krijg 

je van KweekZon, namelijk jouw aandeel in de netto-opbrengst van de opgewekte stroom. Wij verwachten 

dat je de investering binnen 10 jaar hebt terugverdiend. Na deze periode ga je dus geld verdienen met je 

‘eigen’ zonnepanelen.

Voor wie is KweekZon?

KweekZon is er voor inwoners van Haarlem Noord, Overveen en Bloemendaal die wonen in de omgeving 

van de Kweektuin en wonen in één van de postcodegebieden: 2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 

2024, 2051 of 2061. De postcoderoosregeling van de overheid regelt namelijk dat alleen huishoudens 

in het postcodegebied van zonnestroominstallatie (de Haarlemmer Kweektuin, postcode 2023) en de 

aangrenzende postcodegebieden kunnen profiteren van de korting op de energiebelasting. Overigens 

kunnen ook bedrijven deelnemen.



Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

• Je betaalt zelf je energierekening en je hebt een contract afgesloten met een energieleverancier.

• Het type stroomaansluiting van je woning (of bedrijf) is een kleinverbruikersaansluiting (= 3x80A).

• Indien je stroomverbruik hoger is dan 10.000 kWh per jaar wordt de energiebelasting slechts verlaagd 

over maximaal 10.000 kWh van de door jou opgewekte stroom.

• Bij aanschaf van één of meerdere zonnedelen word je lid van de coöperatie en accepteert de 

deelnemersvoorwaarden van KweekZon Coöperatieve Energie U.A. 

KweekZon regelt alles

KweekZon bestaat uit een bestuur en andere vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de coöperatie draait. 

Denk hierbij aan de inkoop van de zonnepanelen, het neerleggen van de zonnepanelen op het dak en 

het opwekken van de stroom. Ook de administratie wordt geregeld, zoals de jaarlijkse uitbetaling aan 

de leden. Het bestuur en meewerkende leden ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Meedoen? 

De zonnestroomdelen zijn medio september 2020 beschikbaar. Wij hebben momenteel een wachtlijst. 

Als eerste worden de buurtbewoners benaderd die zich de afgelopen jaren bij ons hebben aangemeld als 

geïnteresseerde. Zij ontvangen van ons een bericht. Goed om te weten: buurtbewoners die zich alleen 

voor de nieuwsbrief hebben aangemeld, staan niet automatisch op de wachtlijst. Wil je je aanmelden 

voor de wachtlijst? Stuur dan een e-mail naar info@kweekzon.nl, met daarin je naam, adres, postcode 

en telefoonnummer.

Wie zijn wij?

KweekZon Coöperatieve Energie U.A. is een coöperatieve vereniging en is opgericht door een aantal 

Haarlemmers die in de buurt van de Haarlemmer Kweektuin wonen. Zoals elke vereniging hebben 

wij leden en een bestuur. Energiecoöperatie KweekZon bestaat officieel sinds januari 2020, maar 

we werken al geruime tijd samen aan de voorbereidingen. De initiatiefnemers hebben als doel om 

zonnestroom voor de buurt beschikbaar te maken. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen 

geen vergoeding. De coöperatie wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers uit de buurt, allemaal 



maatschappelijk betrokken en velen met een professionele achtergrond. Eén maal per jaar is er een 

algemene ledenvergadering. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. De coöperatie staat in geschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77155297. De coöperatie KweekZon voldoet aan de 

eisen van de postcoderoosregeling. Met deze postcoderoosregeling krijgen wij de zekerheid van de 

belastingdienst dat je 15 jaar lang recht hebt op de teruggaaf van de betaalde energiebelasting over je 

opgewekte stroom. 

Het bestuur bestaat uit:

• Rob Langestraat (voorzitter)

• Dick Hagoort (secretaris)

• Remco van Kessel (penningmeester)

• Arjan Zoodsma (projectleider)

KweekZon Coöperatieve Energie U.A.

Heussenstraat 8, 2023 JR, Haarlem

E-mail adres: info@kweekzon.nl

Bankrekeningnummer: IBAN NL95 INGB 0006666866



Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh stroom per jaar. Een 

‘zonnedeel’ levert zo’n 220 KWh op per jaar. Wij adviseren om niet 

meer dan 80% van het jaarverbruik met zonnepanelen op te wekken. 

Als je meer opwekt dan je verbruikt, krijg je de energiebelasting over 

het surplus niet terug. Het is financieel dus niet aantrekkelijk om te 

veel ‘panelen’ te kopen.

Waarom is er een maximum voor het aantal dat ik mag afnemen?

KweekZon hanteert een maximum van 8 zonnedelen per huishouden. 

Daardoor kunnen zoveel mogelijk belangstellenden in de buurt deelnemen. 

Hoe wordt de opgewekte stroom verdeeld?

De opgewekte stroom wordt door KweekZon geleverd aan de 

gecontracteerde energieleverancier. Deze koopt van ons de stroom.  

De hoeveelheid stroom wordt door onze eigen productiemeter 

geregistreerd. Jaarlijks betaalt de energieleverancier aan KweekZon 

de geleverde stroom. Na aftrek van de door KweekZon betaalde kosten 

voor onderhoud aan de installatie wordt het ontvangen bedrag één  

keer per jaar verdeeld over de deelnemers. De houder van stroomdelen 

krijgt per zonnestroomdeel eenzelfde bedrag uitbetaald door KweekZon. 

Heb je 1 zonnedeel dan 1x het jaarbedrag, heb je 6 zonnedelen dan 6x 

het jaarbedrag. Op deze manier wordt de opgewekte stroom op  

een eerlijke manier verdeeld over de deelnemers. 

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen ?

Wanneer je gaat verhuizen buiten het postcodegebied, dan kan 

je wettelijk gezien, geen gebruik maken van de gunstige 

postcoderoosregeling. Dan krijg je de energiebelasting niet langer  

terug. De coöperatie zal je helpen bij de verkoop van je zonnedelen. 

Er zijn altijd mensen op de ‘wachtlijst’ die ook graag mee willen doen. 

 

Wat gebeurt er met de deelname bij overlijden? 

Bij overlijden gaat het zonnedeel over op naam van een van de 

achterblijvende huishoudleden, zoals ook het energiecontract. 

Als het huis leeg achterblijft en het energiecontract opgezegd wordt, 

kunnen de erfgenamen de zonnedelen verkopen. Dit kan aan de nieuwe 

eigenaren van de woning, of aan andere geïnteresseerden in de in 

aanmerking komende postcodegebieden. KweekZon kan je helpen bij 

de verkoop van de zonnedelen. 

Wat gebeurt er na 15 jaar als de postcoderoosregeling niet 

langer van toepassing is? 

De korting op de energiebelasting waarop de postcoderoosregeling 

van de overheid recht geeft, geldt voor een periode van maximaal 15 

jaar. De zonnestroominstallatie heeft een technische levensduur van 

meer dan 15 jaar. Na deze 15 jaar ontvang je geen korting meer op je 

energiebelasting. Je profiteert nog wel van de opbrengst van de opwek 

van de zonnepanelen. Dit is echter minder rendabel. Na die 15 jaar zal 

de coöperatie samen met de gebouweigenaar, de gemeente Haarlem, 

bekijken wat er nog met de zonnestroominstallatie kan gebeuren. 

Het voorstel zal dan aan de Algemene Ledenvergadering worden 

voorgelegd. 

Mag je alleen meedoen als je zelf geen zonnepanelen op je dak 

kunt leggen?

Je mag altijd deelnemen. Ook als je al wel zonnepanelen op je 

eigen dak hebt, maar de opbrengst daarvan onvoldoende is voor het 

stroomverbruik in jouw woning.

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?

Nee, je kunt je huidige energieleverancier gewoon behouden. Wel 

is het zaak na te gaan of jouw energieleverancier meewerkt aan de 

postoderoosregeling.

Is er een app waarmee je kan zien hoeveel stroom je hebt 

opgewekt?

Ja, je kunt zien hoeveel alle zonnepanelen bij elkaar hebben opgewekt, 

per dag, week, maand, jaar. Alle deelnemers ontvangen informatie 

hierover bij de inschrijving. De app draait zowel op iOS als op Android.

Hoe is de privacy van mijn gegevens geregeld?

De gegevens die je aan KweekZon verstrekt worden uitsluitend gebruikt 

om de administratie te voeren en je te informeren over het project. Om 

je gegevens te beschermen hebben we een verwerkersovereenkomst 

met Voorstroom.

Veelgestelde vragen


