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Morgen Groene Energie blogt voor HIER opgewekt 

Na twee jaar en 21 blogs nemen we afscheid van de blog van Morgen Groene Energie. In samenwerking 

met HIER opgewekt hield MGE in 2014 en 2015 een blog bij over de overwinningen, worstelingen en 

oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. Aanleiding hiervoor was de 

regeling Verlaagd Tarief die per destijds van kracht ging. MGE was één van de coöperaties die direct – 

vaak tegen de stroom in - van start ging met de regeling. Onder het motto “Altijd kijken naar wat kan” 

lukte het de initiatiefnemers het eerste zonnepark met deze regeling te realiseren. Zo heeft de 

coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan 

zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente Eindhoven maakt MGE 

plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) Eindhoven bereikbaar te 

maken. Op 9 februari 2016 is de laatste blog gepubliceerd.  
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Blog 1: “Onze filosofie: altijd kijken naar wat wél kan” 
20/01/2014- Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij, in het eerste blog, over de eerste 

aanloop naar het initiatief in Eindhoven.   

“Ergens in het voorjaar van 2013 twitterde ik over het onderzoek van een afstudeerder die ik 

begeleidde. Hij onderzocht de haalbaarheid van zonneparken op braakliggende bedrijventerreinen. 

Die tweet kwam terecht bij een wethouder van de gemeente Eindhoven, die reageerde dat hij 

hierover graag met ons in gesprek wilde. Bij de eerste afspraak waren al direct drie wethouders en 

een aantal ambtenaren aanwezig. Oftewel: de interesse was serieus.” 

“Al sinds de eerste berichten over het SER-Energieakkoord denken we met een groep vrijwilligers na 

over mogelijke projecten. Via via hoorden we voor de zomer over het verlaagd tarief, maar toen 

wisten we nog niet hoe dat eruit zou gaan zien. In juli kwamen de eerste formele berichten naar 

buiten, in de loop van de herfst kreeg de regeling echt vorm. Ondertussen bleven we voorbereiden, 

rekenen en onderzoeken, dus kwamen we in het gesprek met gemeente Eindhoven steeds goed 

beslagen ten ijs. In prettige samenwerking met de betrokken ambtenaren is gewerkt aan de 

voorbereiding van concrete projecten.” 

“In energiecoöperatieland doen veel pessimistische geluiden de ronde over het realiseren van 

zonneparken en het verlaagd tarief: niets kan. Die geluiden zijn niet per se onterecht, want er zijn 

behoorlijk veel valkuilen te omzeilen en de haalbaarheid staat onder druk. Maar onze filosofie is 

altijd kijken naar wat er wél kan. We gaan ervan uit dat we een oplossing vinden, linksom of 

rechtsom. Het is immers vast niet de bedoeling van het SER-Energieakkoord om een grote wassen 

neus te worden?! Ondertussen zetten we onze plannen niet in de ijskast, maar gaan we gewoon 

door.” 

“Op dit moment werken we hard aan een digitaal Handboek Zonneparken met rekenmodellen, 

statuten, procedures en voorbeeldcontracten. We trekken daarbij inmiddels samen op met Energie-

U. Ook alle andere coöperaties kunnen hiervan profiteren, waarom zouden we allemaal opnieuw het 

wiel uitvinden? Geïnteresseerden in het handboek kunnen een mail sturen naar 

info@morgengroeneenergie.nl, zij ontvangen het dan als eerste. Ook zal HIER opgewekt het 

handboek verspreiden via de website.” 

  



Blog 2: “Meer voordeel voor de leden, minder lasten voor de 

coöperatie” 
28/01/2014- Deze week vertelt projectmanager Hans Rikze, in het tweede blog, over het beoogde 

model en de reacties in het Kenniscluster Zonneparken.  

“De kern van ons model bestaat uit een laag tarief voor de opgewekte en afgenomen stroom. De 

projectcoöperatie levert de opgewekte zonnestroom aan de energieleverancier tegen een bepaalde 

prijs, waarna de coöperatieleden die stroom weer van hem afnemen. Die twee geldstromen willen 

we tegen elkaar afstrepen, zodat de netto kostprijs laag – hopelijk 0 – blijft. Dat levert een belangrijk 

btw-voordeel op.”    

“In het model gaan we uit van scherpe prijzen voor zonnepanelen. Bovendien levert de aanschaf van 

een groot zonnepark schaalvoordelen op. Uiteindelijk denken we met ons model op een maximale 

investering van 1 euro per wattpiek uit te komen, tezamen met de andere kosten voor de realisatie 

van een zonnepark, in totaal zo’n 350,- euro per zonnepaneel. Dat wordt naar verwachting de 

bovengrens, we hopen nog iets lager uit te komen. Als je bedenkt dat we afgelopen jaar met grote 

installaties bij particulieren vaak rond dat bedrag uitkwamen, moet het voor een zonnepark ook 

haalbaar zijn.” 

“Bij een zonnepark heb je natuurlijk ook te maken met andere kostenposten, zoals onderhoud, 

beheer en extra bewaking. Die taken willen we onderbrengen bij de installateur. Die krijgt dan niet 

alleen de opdracht voor de installatie, maar ook voor enkele jaren de onderhoudsplichten. Dat zijn 

voor de installateur vaste extra inkomsten, waardoor de aanschafprijs mogelijk weer omlaag kan. 

Ook het regelen van de verzekering van het park en de opbrengsten willen we, onder voorwaarden, 

uitbesteden aan de installateur. Die gaat dan slimmer nadenken over de inrichting om de opbrengst 

te verzekeren. Met een package deal creëren we meer business voor de installateur en minder lasten 

voor de coöperatie.” 

“Doel is om de basislasten van de coöperatie zo laag mogelijk te houden. De administratie voor het 

verrekenen van de belastingkorting zien wij als een taak voor de leverancier. Die ontvangt daarvoor 

het vastrecht levering. Wij zorgen natuurlijk voor een hoop klanten. De verantwoordelijkheid van de 

coöperatie moet vooral gericht zijn op de leden: zorgen dat zij betrokken blijven en echte 

zeggenschap houden.” 

“Vorige week dinsdag presenteerden we het model tijdens het HIER opgewekt Kenniscluster 

Zonneparken met andere koplopers. Die stelden een aantal goede vragen, bijvoorbeeld over de 

vrijheid van leverancierskeuze en de daaruit volgende risico’s. Wij geloven dat kiezen voor één 

leverancier het beste werkt en wettelijk mag, maar je moet als coöperatie natuurlijk de gelegenheid 

houden om samen met alle leden te wisselen als de energieleverancier niet langer goed bevalt. Ook 

verhuizingen buiten de postcoderoos zouden problemen kunnen opleveren. We lossen dat op, door 

een marktplaats in te richten waarin verhuizende deelnemers hun positie in de coöperatie kunnen 

overdragen aan nieuwe toetreders.” 

“De discussie tijdens het kenniscluster was positief en constructief – heel prettig! Het is fijn dat ook 

de andere coöperaties open willen opereren en waar mogelijk samen optrekken. Dat is ook de kracht 

van de coöperatieformule: niet concurreren, maar kennis met elkaar delen voor een gezamenlijk en 

een welbegrepen eigen belang.” 

  



Blog 3: “Zonneparken dragen bij aan de energieneutraliteit van 

Eindhoven” 
07/02/2014- Deze week vertelt projectleider zonne-energie Adriaan de Boer van de gemeente 

Eindhoven over de ontwikkelingen rondom zonne-energie. 

“Gemeente Eindhoven wil in 2045 energieneutraal zijn. Sinds 2012 loopt ons programma 

duurzaamheid en hebben we een coördinatiepunt duurzame energie opgericht. Zonne-energie krijgt 

veel aandacht, maar is soms nog lastig te realiseren. Burgers zien soms door de bomen het bos niet 

meer. Daarom ben ik sinds december 2013 aangesteld als projectleider zonne-energie, om de 

ontwikkelingen van zonne-energie in Eindhoven verder te brengen. Ik ondersteun burgers, bedrijven 

en coöperaties bij zonne-energievragen en probeer ze te overtuigen in zonne-energie te investeren.” 

“Naast de opwek van duurzame energie stimuleren we energiebesparing. We proberen ondernemers 

en woningcorporaties te bewegen om duurzamer te bouwen. Ook pakken we het energieverbruik 

van onze eigen gebouwen aan. Waar de gemeente zelf kan verduurzamen nemen we een regierol, 

daarbuiten stimuleren we initiatieven vanuit bedrijven en burgers zelf. We enthousiasmeren en 

faciliteren, maar staan niet met een zak geld klaar.” 

"We proberen de drempel op andere manieren te verlagen. Burgers kunnen bijvoorbeeld tegen 2 

procent rente geld lenen bij de gemeente voor investeringen in zonne-energie en energiebesparende 

maatregelen in hun eigen huis. Met de online tool Zonatlas kunnen alle Eindhovenaren hun eigen dak 

opzoeken en bekijken of zonnepanelen interessant zijn. Voor Verenigingen van Eigenaren zie ik nog 

veel kansen om bij te dragen aan verduurzaming. Zij zijn al een collectief, dat scheelt. Misschien ziet 

niet iedereen in een VvE het zitten om zelf te investeren in zonnepanelen, maar ze kunnen het dak 

wel beschikbaar stellen voor anderen.” 

“Samen met Morgen Groene Energie zijn we nu hard aan het werk om zonneparken en -daken te 

realiseren waarin burgers kunnen participeren, zoals te lezen is in de eerdere blogs. Dit kan een grote 

bijdrage leveren aan de energieneutraliteit van de gemeente. Mooi aan het plan met MGE is dat het 

de drempel voor burgers verlaagt om te investeren. Je kunt ook twee panelen afnemen, dat doe je 

niet snel op je eigen dak. Ook mensen die zelf geen geschikt dak hebben kunnen straks toch hun 

eigen lokale groene energie opwekken.” 

“We willen in maart al een eerste pilot realiseren op een dak van de gemeente en starten ook 

projecten op diverse andere plekken in de stad. Samen met MGE hebben we als doel om elke 

postcoderoos af te dichten met zonnedaken en -parken, zodat echt alle Eindhovenaren kunnen 

meedoen.” 

  



Blog 4: “Een koepelcoöperatie levert schaalvoordelen op” 
28/02/2014- Deze week vertelt coöperatiedeskundige Onno van Bekkum over de beoogde structuur 

van de projectcoöperaties in Eindhoven. 

“Al negentien jaar houd ik me bezig met coöperatieonderzoek en -advies. Ik ‘spaar’ coöperaties; in 

een database heb ik nu zo’n vierduizend Nederlandse coöperaties verzameld, waarvan ik bijhoud hoe 

ze groeien en ontwikkelen. Via de Kamer van Coöperatie – een adviesloket voor het oprichten van 

coöperaties – kwamen Hans Rikze en Ernst van der Leij van Morgen Groene Energie bij mij terecht.” 

“MGE wil in Eindhoven projectcoöperaties oprichten voor elk zonnedak of -park met een eigen 

postcoderoos. Het idee is dat dit geen autonome organisaties worden, maar onderdelen van een 

groter geheel: de koepelcoöperatie. Een koepelcoöperatie levert efficiëntievoordelen op. In de 

huidige situatie zijn de financiële marges voor zonneparken krap. Door contractering en 

verzekeringen te concentreren in een koepel, kun je schaalvoordelen bedingen.” 

“Momenteel zijn we druk bezig om de structuur en statuten voor de projectcoöperaties te 

ontwerpen, de koepelcoöperatie creëren we bewust nog niet. De belangrijkste reden is dat MGE 

niets wil opleggen van bovenaf, de koepelcoöperatie moet iets worden van iedereen. De 

coöperatiegedachte is er tenslotte op gestoeld dat initiatieven bottom-up ontstaan; mensen moeten 

het zelf willen. Bij MGE leeft dat gevoel heel sterk: niets opleggen, alleen aanreiken.” 

“De statuten van de projectcoöperaties richten we zo in dat het mogelijk is om later in te pluggen bij 

een koepel. Ook dat is niet opgelegd: het kan, maar moet niet. Projectcoöperaties kunnen alles 

uitbesteden aan de koepel, maar zijn ook vrij om alles zelf te doen; van besturen tot jaarrekeningen 

opstellen en statuten aanpassen. De statuten zijn flexibel ingericht, zodat projectcoöperaties hun 

keuze altijd kunnen herzien.” 

“Die flexibiliteit zie ik helaas niet bij alle coöperaties terug. Ik kom statuten tegen die alle macht bij 

oprichtende leden leggen, die alle winst in eigen zak steken én een fee vragen van de leden. De 

cowboys in coöperatieland, noem ik ze. Cowboys richten een coöperatie op om er zelf beter van te 

worden, onder het mom van het milieu. MGE handelt juist niet uit eigenbelang. Die wil gewoon het 

mooiste model mogelijk maken voor iedereen, zonder dat er steeds lijntjes terug naar MGE moeten 

lopen.” 

“Binnen enkele weken gaat de eerste projectcoöperatie in Eindhoven al live. We leggen nu de laatste 

hand aan de conceptstatuten, ledenovereenkomsten en reglementen. Daarop hebben de aspirant-

leden uiteraard vooraf nog inspraak. Bijzonder om even bij zo’n snel ontwikkelend initiatief in te 

pluggen. Waarvan de vruchten hopelijk straks ook ver buiten Eindhoven worden geplukt.” 

 

Onno van Bekkum www.coopchampions.com 

  

http://www.coopchampions.com/


Blog 5: “Gemak is een belangrijke trigger om mee te doen” 
17/03/2014- Deze week vertelt communicatiemanager Mirjam van Riel over de boodschap waarmee 

Morgen Groene Energie deelnemers wil trekken.  

“Als communicatiemanager van Morgen Groene Energie denk ik mee over de propositie, argumenten 

en tone of voice van de boodschap: waarmee spreek je Eindhovenaren aan? We richten ons op 

mensen die wel zon-PV willen, maar niet op hun eigen dak. Omdat hun dak niet geschikt is, omdat ze 

het niet esthetisch vinden of omdat ze gewoon geen gedoe willen. Kern van de boodschap is dus: 

Wél zonne-energie? Geen panelen op je dak? Doe mee aan Zonneparken Eindhoven.” 

“We hopen mensen over de streep te trekken met drie pijlers: een beter milieu, gemak en voordeel. 

Gemak is denk ik de belangrijkste trigger. Veel mensen hebben wel een latente behoefte om iets te 

doen voor het milieu, maar komen zelf niet in actie. Daar spelen wij op in; de coöperatie neemt al het 

werk uit handen. Mensen hoeven niets te doen én profiteren van het financiële voordeel.” 

“Uitgangspunt is dat álle Eindhovenaren moeten kunnen meedoen, dus is de communicatie ook 

gericht op heel Eindhoven. We starten met het eerste zonnepark in Blixembosch, maar het is de 

bedoeling dat er in elke postcoderoos een project komt. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op 

onze website. Waar belangstelling is, gaan we zorgen voor een zonnepark. Vaak is dat andersom: 

eerst een locatie en daarna deelnemers zoeken. Morgen Groene Energie wil de locatie niet bepalend 

laten zijn voor een project, maar juist de interesse. Dat voeren we door in de communicatie.”  

“Vandaag organiseert de gemeente Eindhoven een kick-off voor de pers. Daar maken ze kenbaar wat 

het beleid van de gemeente Eindhoven is, wat het Energieakkoord inhoudt en dat de gemeente deze 

ontwikkeling stimuleert door daken en locaties ter beschikking te stellen voor zonneparken. 

Aansluitend openen de gemeente en MGE het eerste dak in de wijk Blixembosch, waar 228 

paneeldelen van 250 Wp beschikbaar zijn.” 

“Vanaf vandaag is ook de website www.zonneparkeneindhoven.nl in de lucht en kunnen mensen zich 

aanmelden om mee te doen. Op 25 maart organiseren we een informatieavond voor buurtbewoners. 

Aan de hand van de respons scherpen we onze boodschap en campagnestrategie nog verder aan. We 

zijn van plan creatievelingen uit Eindhoven op te roepen om ons te helpen bij het uitrollen van de 

boodschap. Eigenlijk geldt dat voor onze hele aanpak: we verzorgen de structuur, maar staan open 

voor alle input. Zo werken we samen aan zonne-energie voor heel Eindhoven!” 

  



Blog 6: “De helft van de paneeldelen van het eerste zonnepark is al 

verkocht” 
04/04/2014- Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over de ontwikkelingen na de 

lancering van het eerste zonnepark in Eindhoven. 

“Maandag 17 maart hebben wethouders Joost Helms (VVD) en Staf Depla (PvdA) het eerste 

zonnepark op wijkcentrum Blixems in Eindhoven geopend. Een mooi moment. Bart de Voogd van 

HIER Klimaatbureau haalde in zijn woordje de voorbeeldfunctie van het project aan. Als dit slaagt, 

betekent dat een doorbraak voor collectieve lokale duurzame energie-opwek in Nederland. Veel 

credits gaan naar de gemeente Eindhoven, die de vrijwilligers van MGE ontzettend hebben geholpen. 

Hans Rikze (vrijwillig projectleider MGE) en ik hebben samen hard aan de kar getrokken, maar 

voelden ons steeds gesteund.” 

“Een week later was de eerste informatiebijeenkomst voor bewoners van Blixembosch. Daar 

kwamen al tachtig geïnteresseerden op af. Mensen vinden de materie complex, dus hebben we veel 

gelegenheid voor vragen gegeven. Die gaan vooral over de belastingen, de overstap van leverancier, 

het proces en de risico’s. Binnenkort publiceren we de vragen en antwoorden online, want andere 

potentiële deelnemers hebben ongetwijfeld vergelijkbare vragen.” 

“Vooralsnog hebben we niet hoeven afwijken van onze uitgezette koers. We hebben een meerjarig 

contract gesloten met de installateur voor het onderhoud en de verzekering van het zonnepark. Het 

fiscale stukje is nog spannend. We hebben de Belastingdienst een brief gestuurd om duidelijkheid te 

vragen over onze insteek bij het project. Als de Belastingdienst akkoord geeft, is ons model 

kopieerbaar. Als door de belastingregelgeving geen haalbare case mogelijk is met het verlaagd 

belastingtarief, dan koopt gemeente Eindhoven de installatie van de coöperatie en gaat achter de 

meter salderen. Dankzij die zekerheid konden we nu al zo snel van start en lopen de deelnemers in 

de coöperatie geen onacceptabele risico’s.” 

“Inmiddels is al de helft van de paneeldelen van Blixembosch verkocht. Dat de coöperatie ontzorgt, 

spreekt veel mensen aan. Zodra er ook fiscale zekerheid is, gaan we direct verder met andere 

projecten in Eindhoven. De ambitie is immers om alle inwoners de gelegenheid te bieden om mee te 

doen. Via de website www.zonneparkeneindhoven.nl hebben we al aanmeldingen ontvangen vanuit 

verschillende wijken. Onze focus ligt nu nog op Blixembosch, maar als dit eerste project succesvol 

blijkt, worden binnen enkele maanden nog diverse andere zonneparken gerealiseerd!” 

Ernst van der Leij leidt een kennissessie tijdens de HIER opgewekt bijeenkomsten in Eindhoven op 10 

april, met volop gelegenheid voor vragen. “Er heerst veel onvrede bij de energiecoöperaties over de 

complexheid van de regeling Verlaagd Tarief, ik hoop daar met het verhaal van Eindhoven 

verandering in te brengen.” Binnenkort komt het handboek van Zonneparken Eindhoven beschikbaar 

via HIER opgewekt. 

  



Blog 7: “Dat er meer mensen meedoen, geeft mij extra vertrouwen” 
14/04/2014- Deze week vertelt deelnemer van het eerste uur William van Hoeck over wat hem 

beweegt om deel te nemen aan het zonnepark in Eindhoven.  

“Eigenlijk wil ik al jarenlang iets doen met zonnepanelen, ik heb meerdere partijen over de vloer 

gehad. Helaas ligt mijn huis heel ongunstig en is een installatie op mijn eigen dak niet rendabel. In 

een advertentie in de krant las ik over het zonnepark op wijkcentrum Blixems – voor mij de perfecte 

oplossing. De beslissing heb ik dan ook in een week genomen.” 

“De belangrijkste reden dat ik zonnepanelen wil is omdat ik wil bijdragen aan het milieu. Daarnaast 

wil ik ermee besparen op mijn energierekening. De kleinschaligheid spreekt me  meer aan dan grote 

energiebedrijven. Hopelijk brengt deze lokale beweging meer verandering die ten goede komt aan 

het milieu en de leefkwaliteit.”  

"Ik heb een aandeel van vijftien paneeldelen gekocht in het zonnepark. Daarmee dek ik 85 procent 

van mijn jaarlijkse stroomverbruik, gemiddeld 4000 kWh. 85 procent is het maximale waarvoor je 

mag inkopen. Als ik het doe, doe ik het ook goed! Ik had het geld op de bank staan, dat kan ik net zo 

goed hierin investeren. Het belangrijkste vind ik het drukken van mijn maandlasten, de 

terugverdientijd maakt me minder uit.” 

“Het mooie van zonneparken vind ik dat mensen zonder eigen dak nu ook eindelijk in zonne-energie 

kunnen investeren. De collectieve aanpak spreekt me erg aan. Er doen meer mensen mee dan ik 

alleen, die er vaak meer verstand van hebben en de juiste vragen weten te stellen. Dat geeft mij 

extra vertrouwen in mijn beslissing om mee te doen.” 

 “De andere leden van de coöperatie heb ik nog niet ontmoet. Ik laat het allemaal op me afkomen. 

Straks ga ik me zeker inzetten om meer mensen te enthousiasmeren voor zonneparken. Ik vind het 

sowieso belangrijk om een ander bewust te maken van het belang van ons milieu. De coöperatie 

heeft aan mij alvast een eerste ambassadeur!” 

  



Blog 8: “We nemen veel administratie uit handen van de coöperatie” 
25/04/2014 - Deze week vertelt Daan Grooten van energieleverancier Qurrent over het contract met 

Zonneparken Eindhoven. 

"Qurrent is geen traditionele energieleverancier. Ons doel is om de energievoorziening te 

verduurzamen; we streven naar energieneutraliteit. Daarom maken we geen marge op de energie 

die we verkopen, maar leveren we gas en elektriciteit tegen inkoopprijs. Daarmee is de prikkel om 

zoveel mogelijk energie te verkopen weg. Als 100 procent dochter van stichting DOEN stimuleren we 

juist maximale energiebesparing en -opwek. Om de kosten van de organisatie te dekken, is ons 

vastrecht iets hoger. Als kleine organisatie hebben we weinig overhead. We kunnen prima 

concurreren met de prijzen van grote leveranciers. We komen nu zelfs als goedkoopste uit 

prijsvergelijkers.”  

“Onze afspraken met Zonneparken Eindhoven zijn vrij eenvoudig. De energie die de coöperatie 

opwekt, verrekenen we met de energie die de leden bij ons afnemen. De belastingkorting brengen 

we in mindering op de factuur. Ook incasseren we de jaarlijkse bijdrage van de leden voor de 

coöperatie. Zo nemen we praktisch alle administratie uit handen van de coöperatie. Dat heeft impact 

op onze systemen, maar daar zijn we flexibel in. Als nieuw energiebedrijf kunnen we deze 

ontwikkeling vanaf het begin meenemen bij de inrichting van onze bedrijfsvoering.” 

“De sleutel tot succes voor lokale duurzame initiatieven is denk ik daadkracht: gewoon doen! En 

daarnaast een goede samenwerking met de gemeenten. Zonneparken Eindhoven is daarvan een 

mooi voorbeeld; de gemeente en het initiatief zitten daar echt als partners in en gaan samen voor 

een duurzamer Eindhoven. Dat de betrokken wethouders zelf op het dak klimmen en de installatie 

openen, zorgt voor positieve publiciteit. Daarmee laten zij de omgeving zien – lokaal, maar ook elders 

– dat er een mooie beweging gaande is. En dat de gemeente daarin een belangrijke rol vervult, onder 

meer door vastgoed beschikbaar te stellen.” 

“Dat Qurrent een goede match is voor Zonneparken Eindhoven, spreekt eigenlijk voor zich. We willen 

allebei graag de lokale duurzame energiebeweging van de grond krijgen. Zonder Morgen Groene 

Energie en hun lokale inspanning zou Zonneparken Eindhoven nooit zo’n succes zijn. De meerwaarde 

voor ons? Dat is de bijdrage die we met deze samenwerking leveren aan onze missie. Net zoveel 

opwekken als we verbruiken. Daar gaat het om! En om dat doel te bereiken helpen we met veel 

plezier Zonneparken Eindhoven en alle andere lokale duurzame energiecoöperaties in Nederland.” 

  



Blog 9: “Fiscale kwesties postcoderoos blijven nog onopgehelderd”                           
23/05/2014 - Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over de langverwachte reactie van 

de Belastingdienst op hun beoogde model. 

“Onze coöperatie stuurde op 17 maart een brief met enkele prangende fiscale vragen aan de 

Belastingdienst. Afgelopen week hebben we reactie gehad. We vroegen of de projectcoöperatie met 

haar structuur en inrichting in aanmerking komt voor het verlaagd tarief. Goed nieuws: het antwoord 

is ja. Na zorgvuldige beoordeling door de Belastingdienst is het verlaagd tarief – nu nog informeel – 

toegezegd aan de coöperatie. De formele aanvraag moeten we nog doen, maar dat zal dus wel goed 

aflopen. Tot zover het goede nieuws.” 

“Tot onze spijt blijven enkele andere fiscale vraagstukken nog onopgehelderd. Ten eerste de inleg. 

We willen graag een bevestiging van de Belastingdienst op ons standpunt dat de inleg van de 

deelnemers in de coöperatie gezien moet worden als een kapitaalstorting. Wij gaan ervan uit dat 

deze door de deelnemer moet worden opgegeven in Box 3 van de inkomstenbelasting, maar van btw 

is dan geen sprake. Ten tweede de opgewekte hoeveelheid kWh. We willen graag zeker weten dat de 

collectief opgewekte hoeveelheid kWh in mindering mag worden gebracht op het verbruik, zoals ook 

bij Winddelen gebeurt. Wij gaan ervan uit dat deelnemers over hun aandeel opgewekte energie het 

verlaagd belastingtarief betalen. Over de rest van hun energieverbruik betalen ze het reguliere 

belastingtarief. Daarnaast betalen ze de ODE en de structurele betaling aan de coöperatie voor 

exploitatie, beheer en onderhoud. Over het totale bedrag betalen deelnemers btw. Voor deze vragen 

bleken we echter aan het verkeerde adres. Ik heb nu een nieuwe brief geschreven aan een andere 

belastinginspecteur om hierover alsnog duidelijkheid te krijgen.” 

“Dan was er twee weken geleden nog de brief aan de Tweede Kamer van 6 mei van minister Kamp. 

Deze brief roept meer vragen op dan dat ‘ie antwoorden geeft.  Daarin stelt Kamp dat coöperaties in 

principe btw verschuldigd zijn over de vergoeding die zij ontvangen voor de levering van energie. Op 

de vraag hoe het zit met de btw als coöperatie en energiebedrijf de geldstromen van de opgewekte 

en doorgeleverde energie om niet willen wegstrepen, antwoordt hij: 

Als deze gevallen worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zal de inspecteur aan de hand van alle 

feiten en omstandigheden beoordelen of sprake is van een ondernemer met btw-verplichtingen. 

Klopt natuurlijk als een bus, maar daarmee zijn we nog niets wijzer. Wij, en met ons alle coöperaties 

in het land, willen graag horen of ons concrete model en de fiscale consequenties door de 

Belastingdienst geaccepteerd worden. Daarop is de businesscase gestoeld. De hele lokale 

energiebeweging wacht op een signaal: hoe moeten we het doen? Daarover hoop ik via de nieuwe 

brief alsnog duidelijkheid te krijgen. Nog meer kosten voor ondersteuning door fiscalisten, of erger 

nog, de eventuele kosten voor een gerechtelijk proefproces tegen de staat, kunnen we niet alleen 

dragen. Dus ik hoop van harte dat er nu wel iemand het lef heeft om een helder antwoord te geven.” 

“Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de projectcoöperatie hebben we uiteraard 

aangeven dat we nu nog geen volledige zekerheid over onze constructie hebben. We vinden het erg 

belangrijk daar transparant en eerlijk over te communiceren. Ondanks de terugvaloptie die we met 

de gemeente Eindhoven hebben afgesproken, zijn er nu deelnemers die liever nog even de kat uit de 

boom kijken. Het is slechts een klein deel, maar het is natuurlijk erg jammer dat deelnemers gaan 

twijfelen door de verwarring die het Rijk zaait. Het is belangrijk dat er snel zekerheid komt.” 

 



“Ik ga nog steeds uit van een positieve uitkomst voor Zonneparken Eindhoven. Als rasoptimist kan ik 

me gewoon niet voorstellen dat deze regeling is bedacht en uitgewerkt, zonder dat er haalbare cases 

mogelijk zijn. Daarmee zou de politiek in het algemeen, en minister Kamp in het bijzonder, natuurlijk 

een grote flater slaan. Dat lijkt me dus onwaarschijnlijk. We zijn blij dat de reactie van de 

Belastingdienst op ons model wat betreft de aanwijzing voor het verlaagd tarief positief is. Daarmee 

hebben we een deel van het vraagstuk gecoverd. Nu het andere deel nog. Hopelijk kan ik binnenkort 

ook daarover heugelijk nieuws brengen en kunnen wij en andere initiatieven in 2014 nog voor vele 

MWp aan PV-projecten realiseren die bijdragen aan onze nationale duurzaamheids- en 

werkgelegenheidsdoelstellingen.” 

  



Blog 10: “Aanwijzing verlaagd tarief is officieel binnen” 
27/06/2-14 - Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over de officiële aanwijzing van de 

Belastingdienst. 

Geweldig nieuws: de eerste projectcoöperatie van Zonneparken Eindhoven heeft de officiële 

aanwijzing voor het Verlaagd tarief binnen van de Belastingdienst. Zonnepark Blixembosch is de 

eerste ‘postcoderooscoöperatie’ in Nederland die in aanmerking komt voor het tarief. We zijn trots 

dat het ons, in samenwerking met gemeente Eindhoven en Qurrent, is gelukt. Ondanks de 

complexiteit van de regeling. Dat moet makkelijker kunnen, maar daar laten we ons niet door 

weerhouden. 

Er waren al positieve signalen vanuit de Belastingdienst, maar met de aanwijzing is nu echt officieel. 

De leden van de projectcoöperatie hebben nu zekerheid dat ze in aanmerking komen voor het 

verlaagd tarief. Erg belangrijk en goed voor het vertrouwen. De Belastingdienst heeft onze aanvraag 

en deelnemende leden nauwkeurig getoetst. Daar zitten ook enkele ondernemers bij, maar omdat zij 

als privépersoon meedoen, is dit geen bezwaar. Fijn dat na de vele discussies we de aanwijzing nu 

ook zwart op wit hebben. 

Wel is er nog onzekerheid over de fiscale kwesties uit mijn vorige blog. We moeten nog steeds van 

de Belastingdienst horen of onze constructie voor de btw ook uitpakt zoals wij het hebben ingericht. 

Dat akkoord van de Belastingdienst is het sluitstuk van ons model. We hebben er alle vertrouwen in, 

maar zolang we geen bevestiging hebben, zijn we terughoudend met het opstarten van nieuwe 

projecten. Dat raad ik ook andere initiatieven aan. Zodra we uitsluitsel hebben, delen we dat meteen 

via HIER opgewekt en dit blog. Als de uitkomst positief is, kan heel Nederland met dit model aan de 

slag. 

  



Blog 11: “Regio krijgt € 0,5 mln om lokale duurzame energie-

initiatieven te professionaliseren” 
10/07/2014- Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over het ondersteuningsprogramma 

van de VNG voor energiebesparing en duurzame opwekking. 

Naast het goede nieuws rondom onze eerste officiële ‘postcoderooscoöperatie’, spelen er in 

coöperatieland ook andere mooie ontwikkelingen. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben 

budget gekregen uit het ondersteuningsprogramma voor gemeenten. De VNG heeft dit programma 

opgezet in kader van het SER-Energieakkoord, om energiebesparing en duurzame opwekking door 

lokale initiatieven in gemeenten te stimuleren. Wij – een groep van circa 15 regionale coöperaties – 

krijgen van de gemeenten de vrije hand om dit budget in te zetten voor professionalisatie van 

regionale duurzame energie-initiatieven. Uiteraard binnen de kaders van de regeling. 

De bal om budget aan te vragen ligt bij gemeenten. Gemeente Waalre heeft zich bijzonder 

ingespannen om de 21 SRE-gemeenten achter de aanvraag te krijgen. En heeft ze overtuigd om de 

invulling van het budget over te laten aan de regionale burgerinitiatieven. Heel bijzonder dat ze ons 

die vrijheid geven. Maar eigenlijk ook logisch, want het geld moet ook ten goede komen van lokale 

duurzame energie-initiatieven. Ik raad andere coöperaties van harte aan om ook met hun gemeente 

en met de coöperatie uit hun regio in gesprek te gaan over een vergelijkbare constructie. 

Totaal mogen we een half miljoen euro besteden, verdeeld over drie jaar. Een stevig budget dus. 

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we een commissie ingesteld die een plan gaat maken 

voor dit geld. In ieder geval gaan we een on- en offline energieloket aanbieden, dat is een 

voorwaarde van de regeling. Daarnaast willen we een coördinator aanstellen die het regionale 

coöperatienetwerk onderhoudt en zorgt voor maximale kennisdeling onderling. Ook willen we 

projectondersteuning bieden, bij het aanvragen van subsidies, de uitwerking van projecten en 

afstemming met de overheid bijvoorbeeld. Door de professionele ondersteuning kunnen de 

vrijwilligers  excelleren en zich optimaal inzetten voor de doelstellingen van de coöperatie. 

Het samenwerken met de regionale coöperaties bevalt erg goed. Alleen ga je misschien sneller, maar 

samen kom je verder. Samen sta je immers een stuk sterker. We zijn nu bijvoorbeeld ook uitgenodigd 

voor overleg over het ophanden zijnde Brabants Energieakkoord. Voor één coöperatie is dat niet zo 

interessant en ook niet haalbaar om zo’n vergaderproces in te gaan. Maar als je iemand namens de 

samenwerkende coöperaties afvaardigt, ben je een interessante partner en is het ook behapbaar. Als 

we de krachten bundelen, zit de lokale duurzame energiebeweging als zwaargewicht aan tafel. 

  



Blog 12: “Hopelijk krijgen we binnen twee weken groen licht op de 

btw” 
12/09/2014 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 2,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over het Tweede Kamer-overleg dat duidelijkheid 

moet geven op de btw-kwestie. 

“Afgelopen dinsdag zijn we op gesprek geweest bij het ministerie van Economische Zaken. We zijn 

uitgenodigd om onze ervaringen met de postcoderoosregeling te delen. Dit ter voorbereiding op het 

Algemeen Overleg Decentrale Energie op 23 september, waarin ook de regeling aan bod zal komen. 

Vóór de zomer heeft minister Kamp beloofd dat hij in het AO meer duidelijkheid zal geven over de 

btw. Hopelijk krijgen we dan eindelijk de bevestiging waar we al maanden op wachten.” 

“Niet alleen wij, maar tientallen initiatieven raken ongeduldig omdat er nog steeds geen 

duidelijkheid is over de btw-kwestie. Verschillende coöperaties zitten in de startblokken, maar zetten 

de echte investering – terecht – on hold totdat er 100% zekerheid is over onze interpretatie van de 

regeling. Dat geldt ook voor ons; we zijn wel bezig met voorbereidingen voor nieuwe locaties, maar 

zijn terughoudend met doen van concrete investeringen. Voor zover ons bekend, zijn er tot nu toe 

pas drie beschikkingen afgegeven voor het verlaagd tarief. Jammer, want zo neemt het aandeel 

duurzame energie maar mondjesmaat toe. Terwijl er zoveel mooie initiatieven zijn.”    

“Het lange wachten voelt Zonneparken Eindhoven bovendien in de portemonnee. De btw die we 

over de eerste installatie op Blixembosch hebben betaald, hebben we uiteraard teruggevraagd van 

de Belastingdienst. Vooralsnog is ook dit verzoek nog niet gehonoreerd. Dat we dit geld zo lang 

moeten missen, komt de liquiditeit van de coöperatie niet ten goede, die natuurlijk maar een 

bescheiden kapitaal heeft.” 

“Het verbaast me dat het zo lang moet duren om antwoord te krijgen op een ogenschijnlijk simpele 

btw-vraag. Toch verwacht ik nog steeds een positieve uitkomst. Dat zou een doorbraak betekenen 

voor lokale duurzame energie-initiatieven. En dan kan het snel gaan. Mochten we nul op het rekest 

krijgen, dan leggen we ons daar zeker niet bij neer. Maar ik hoop dat we binnen twee weken kunnen 

bloggen dat we groen licht hebben. Dan komen er in 2014 zeker diverse nieuwe zonneparken in 

Zuidoost-Brabant – en waarschijnlijk in heel Nederland – bij.”   

  



Blog 13: “Wederom géén uitsluitsel op het btw-vraagstuk” 
29/09/2014 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 2,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt -  MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over het Tweede Kamer-overleg dat duidelijkheid 

moet geven op de btw-kwestie. 

“Dinsdag 23 september zat ik op de publieke tribune tijdens het AO Decentrale Energie in de Tweede 

Kamer. Tijdens dit overleg zou – zoals ik de vorige keer blogde – duidelijkheid komen over de btw. 

Vooraf heeft e-Decentraal een notitie aan de kamer gestuurd met onze standpunten. Helaas vingen 

we ook nu weer bot: geen uitsluitsel. Minister Kamp gaf als reden dat wij nog antwoorden 

verschuldigd zijn op vragen van de Belastingdienst. Die vragen hebben we pas de middag voor het 

AO per mail ontvangen. Bovendien had de Belastingdienst de benodigde informatie al maanden in 

bezit, en heeft een paar weken geleden nog bevestigd dat ze alle relevante informatie heeft. Zou het 

argument van Kamp een smoesje zijn?” 

“Zelfs een rasoptimist als ik wordt hier bést moedeloos van. De ministeries van Economische Zaken, 

Financiën en de Belastingdienst blijven de hete aardappel doorschuiven. Onze btw-vraag blijft 

onbeantwoord. Hoeven leden over het bedrag dat zij inleggen in de coöperatie – een kapitaalstorting 

– en de opgewekte stroom inderdaad geen btw te betalen? Is het antwoord positief, dan hebben we 

een acceptabele businesscase. Is het antwoord negatief, dan is met de postcoderoos geen project 

haalbaar.” 

“Minister Kamp heeft in het AO toegezegd dat er binnen een maand alsnog uitsluitsel komt. We zijn 

van plan hem hieraan te houden. Daarbij overwegen we de hulp in te roepen van de 

borgingscommissie van het SER-Energieakkoord. Want, vinden we, het is niet normaal dat we na 

maanden wachten nóg niet verder aan de slag kunnen. We hopen dat de borgingscommissie in de 

btw-kwestie kan bemiddelen als dit niet snel wordt opgelost.” 

“Het AO heeft gelukkig ook enkele positieve dingen opgeleverd. De eis dat de opwekinstallatie een 

tweede aansluiting moet krijgen, is van tafel. Het is nu ook toegestaan om de opgewekte energie via 

een brutoproductiemeter te registreren. Voor veel initiatieven waren de kosten van een dure tweede 

aansluiting een groot bezwaar, dat gelukkig navolging kreeg in de Kamer. De uitsluiting van zzp’ers is 

ook definitief van de baan. Over de zekerheidstermijn van de fiscale regeling – nu tien jaar – heerst 

nog discussie. Een deel van de Kamer pleit, net als wij, voor een verlenging naar vijftien jaar, maar 

minister Kamp voelt hier vooralsnog weinig voor.” 

“Hoe dan ook ben ik blij dat de regeling de persoonlijke aandacht van de minister heeft. Hij gaf 

tijdens het AO nogmaals aan er vertrouwen in te hebben dat er met deze regeling veel projecten van 

de grond zullen komen. Dan heb ík er vertrouwen in dat wij een positief antwoord krijgen op de btw-

vraag!” 

  



Blog 14: “Met het negatieve antwoord op de btw-kwestie is onze 

businesscase om zeep” 
27/10/2014 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 2,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie.  

Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over het negatieve nieuws rondom de btw-

kwestie. 

 “Afgelopen maandag vonden we een brief van de Belastingdienst in de postbus – zie onderaan dit 

blog. In de brief stond helaas niet het antwoord waar we op hoopten: zowel over de inleg van de 

deelnemers in de coöperatie als over de opgewekte elektriciteit moet 21% btw betaald worden. Dat 

staat haaks op onze eigen interpretatie van de regeling, waarin we uitgingen van een kapitaalstorting 

die vrijstaat van btw en een verrekening van de opgewekte energie zoals bij winddelen. Nu blijkt dat 

we twee keer (!) btw moeten betalen. Daarmee is onze businesscase om zeep geholpen.” 

“Natuurlijk laten we het hierbij niet zitten, blijven we optimistisch en rekenen we op brede steun. 

Zoals we ons hadden voorgenomen bij slecht nieuws, schakelen we de borgingscommissie van het 

SER-Energieakkoord in. Die is ervoor verantwoordelijk dat de doelstellingen van het Energieakkoord 

gehaald worden. Met deze beslissing komt een van de speerpunten – het stimuleren van decentrale 

duurzame energie – zwaar onder druk te staan. Met de regeling die in het leven geroepen is om 

collectieve opwek van duurzame energie te bevorderen, blijkt nu geen haalbare case mogelijk.” 

“Ook hebben we de media benaderd. Afgelopen zaterdag zond EenVandaag een uitgebreid item uit 

over de problematiek rondom de postcoderoosregeling en het Energieakkoord. Met onze case als 

voorbeeld, maar dit raakt initiatieven in heel Nederland. Onze telefoon staat roodgloeiend sinds de 

uitzending. Voor veel initiatieven betekent dit dat ze hun plannen moeten stilleggen, omdat de 

businesscase hiermee verliesgevend wordt. Zoals IJmert Muilwijk van ODE in het item zegt: een klein 

rendement is acceptabel, maar met verlies gaat decentrale opwek nooit groot worden. En dat 

betekent de nekslag voor heel veel mooie initiatieven.”  

“Voor het collectieve zonnepark en de coöperatie Blixembosch in Eindhoven – al sinds 17 maart in de 

lucht – is dit ook natuurlijk slecht nieuws. We hebben de leden hierover meteen geïnformeerd. Met 

de leden van de coöperatie gaan we in overleg over mogelijke vervolgstappen. Gelukkig hebben we 

voor de worst case scenario een terugvaloptie met de gemeente Eindhoven afgesproken, al hopen en 

rekenen we natuurlijk nog steeds op een andere oplossing. Maar ondertussen wordt het vertrouwen 

van de leden flink op de proef gesteld en slaat de twijfel toe. Dat vind ik ontzettend zonde. Energie 

van goedwillende vrijwilligers en burgers lekt weg in negatief en complex Haags gedoe!”  

“Met de uitzending van EenVandaag wilden we dit issue hoog op de politieke agenda krijgen, en dat 

is gelukt. Jan Vos van de PvdA spreekt in EenVandaag ronduit zijn boosheid uit. Ook Carla Dik-Faber 

van de ChristenUnie heeft aangegeven dat ze goed begrijpt dat burgers hierdoor gefrustreerd 

worden. Verschillende fracties hebben laten weten hierover met de minister in debat te willen, 

misschien zelfs deze week al. We sturen vandaag nog een bericht aan de Tweede Kamer om hen te 

informeren over de feiten. Het debat krijgt hiermee weer een nieuwe impuls. Hopelijk leidt dit tot 

een reparatie van de regeling. Daar zetten wij nog steeds op in!” 



Hieronder is de correspondentie van Morgen Groene Energie met de Belastingdienst te lezen. 

> Brief van MGE aan Belastingdienst 
> Brief van Belastingdienst aan MGE 

  

http://www.hieropgewekt.nl/sites/default/files/u8/brief_mge_aan_belastingdienst.pdf
http://www.hieropgewekt.nl/sites/default/files/u8/brief_belastingdienst.pdf


Blog 15: “Het rendement is te laag om postcoderoosprojecten van de 

grond te krijgen." 
27/11/2014 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 3,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over het onvoldoende rendement van 

postcoderoosprojecten. 

“De Regeling Verlaagd Tarief staat volop in de schijnwerpers. Gelukkig krijgt de vele kritiek op de 

complexiteit en haalbaarheid ook navolging in de politiek. Dat moet ook wel, want vooralsnog zijn er 

geen projecten bekend met een gezond rendement. Goed nieuws is dat de tweede aansluiting voor 

de opwekinstallatie van tafel is bij grootverbruikaansluitingen. Ook staat minister Kamp open voor 

verlenging van de garantieperiode van tien naar vijftien jaar, vergelijkbaar met de SDE+. Die 

verlenging verlaagt het risico op de investering, maar levert niets op voor het rendement.” 

“Het lage – zelfs negatieve – rendement is het grootste probleem met de regeling. Niet alleen wij, 

maar ook vier andere postcoderoosprojecten die we hebben geanalyseerd komen met hun model 

niet in de plus. Tijdens een overleg in de Tweede Kamer op 17 november gaf minister Kamp aan dat 

hij een rendement van 1, 2, 3 of 4% wel voldoende vindt. Ten eerste halen we dat niet eens met de 

huidige regeling. Ten tweede vinden we dat het rendement minimaal 4% bij nagenoeg geen risico 

moet zijn en richting de 6% bij wat meer risico. Dat verzinnen we niet zomaar. De Belastingdienst 

rekent met een standaardrendement van 4% op vermogen, voor iedereen die aangifte 

inkomstenbelasting (box 3) moet doen.” 

“We krijgen langzamerhand steeds meer duidelijkheid over de btw. Er zijn twee structuren mogelijk. 

In de eerste structuur – waar wij vooralsnog de voorkeur aan geven – levert de coöperatie de 

opgewekte stroom ‘om niet’ aan het energiebedrijf. Die levert deze stroom ook om niet aan de 

leden. Hierover hoeft geen btw betaald te worden. Over de inleg in de coöperatie betalen de leden 

wel btw, en natuurlijk over de rest van hun energierekening. Ze betalen als het ware vooruit en 

krijgen de stroom later geleverd. Een tweede mogelijkheid is om de stroom tegen een normale, 

marktconforme prijs – dus niet gereduceerd – te leveren aan het energiebedrijf en de leden, 

waarover wél btw betaald moet worden. Voor de inleg van de leden – in de vorm van een lening – 

geldt dan geen btw. Volgende week publiceren we rekenmodellen met deze twee structuren via de 

website van HIER opgewekt.” 

“We zijn blij dat er eindelijk meer duidelijkheid komt. Minder blij zijn we dat postcoderoosprojecten 

hiermee nog steeds niet voldoende rendabel zijn. Het succes van de regeling staat daardoor onder 

druk. Dat succes hangt uiteindelijk niet af van rendementssommetjes, maar van het aantal 

gerealiseerde projecten. ODE en e-Decentraal stellen heel terecht dat als er in april 2015 nog geen 

vijftig postcoderoosprojecten zijn gerealiseerd, de regeling in feite is mislukt. Dat wil natuurlijk 

niemand. Wij niet, de Belastingdienst niet en het ministerie van Economische Zaken niet. Wat we wél 

willen is lokale duurzame energie stimuleren. Daarom hopen we dat we – in goed overleg – tot een 

werkbare regeling komen. De gemeenschappelijke ambitie is er. Nu het rendement nog.” 

  



Blog 16: “We hebben al veel goede stappen gezet, nu het rendement 

nog”  
09/12/2014 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 3,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie.  

Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over het overleg in Den Haag over het rendement 

van postcoderoosprojecten. 

“Het rendement van postcoderoosprojecten is te laag, schreef ik in mijn vorige blog. Die mening 

werd bevestigd op het Evenement HIER opgewekt op 21 november. Daar waren meer initiatieven 

aanwezig met projecten in voorbereiding die – net als wij – nog op een positieve uitkomst hopen. 

Veel bekende gezichten, maar ook een paar nieuwe. Ik heb iedereen opgeroepen zijn businesscase 

naar mij te sturen, zodat we die kunnen gebruiken richting de politiek. Diverse spreadsheets zijn 

inmiddels binnen.” 

“Die cijfers kunnen we goed gebruiken bij gesprekken in Den Haag. Vorige week zat ik om tafel met 

vertegenwoordigers van de ministeries van EZ en Financiën, de Duurzame Energie Koepel, 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en IJmert Muilwijk van e-Decentraal en ODE om te 

praten over de regeling. Daarbij heb ik nog eens benadrukt dat we samen al veel stappen de goede 

richting in hebben gezet. Alleen het rendement is nog onvoldoende. Ook Financiën heeft vier 

voorbeeldcases uit het land doorgerekend. Het beeld was steeds ongeveer hetzelfde: het rendement 

is te laag. In de rekensommen van Financiën leek het iets beter door optimistische aannames, maar 

ook hun sommen sluiten met een te laag rendement.” 

“Over de aannames praten we nu verder met de ministeries en ECN. Bijvoorbeeld over de 

bijkomende kosten van een postcoderoosproject, voor de notaris, administratie en marketing. De 

kosten zijn relatief hoger dan bij een SDE+project, waarbij nauwelijks buitenstaanders betrokken zijn. 

Voor een postcoderoosproject zijn leden nodig. Dat kost behoorlijk wat marketing. Die kosten 

worden in berekeningen nu vaak onderschat, maar drukken wel het rendement. Wij hebben beloofd 

de bijkomende kosten te splitsen in onontkoombare posten (zoals de kosten voor de notaris) en 

minder harde posten (zoals het marketingbudget). Sommige kosten kun je uitsmeren over meerdere 

projecten, omdat je niet steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Maar om na de early adopters 

ook de grijze massa te bereiken, zal je juist ook weer meer marketingkosten moeten maken.” 

 “Een tweede belangrijk bespreekpunt was de stroomprijs. Het ministerie rekent met 7 cent per kWh, 

terwijl je bij diverse leveranciers stroom kunt kopen voor circa 5 cent. Dat verschil van 2 cent heeft 

een groot effect op het resultaat. Ook is het onzeker hoe de prijs zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

We hebben besloten om een matrix te maken die het rendement voor een range van stroomprijzen – 

van 5 tot 7 cent – en prijsveranderingen laat zien. Zo’n matrix helpt ons het rendement objectief te 

beoordelen en niet te blijven discussiëren over parameters.” 

“Dan is er nog één knop over waaraan we kunnen draaien om de regeling tot een succes te maken: 

de belastingkorting. Ten behoeve van het overleg is een berekening gemaakt met een hypothetische 

verhoging van de belastingkorting. Met elke cent verhoging verbetert het rendement met grofweg 

1,3 procent. Een paar cent maakt dus echt een groot verschil. Alle geluiden en berekeningen wijzen 



erop dat dát de enige kans is op een gezonde businesscase. Ik ben ervan overtuigd. Nu de politiek 

nog.” 

In het vorige blog kwam aan bod welke twee fiscale structuren mogelijk zijn. In overleg heeft Morgen 

Groene Energie twee rekenmodellen ontwikkeld met deze structuren. De twee rekenmodellen zijn 

hieronder te downloaden. Morgen Groene Energie raadt aan om de structuur en de fiscale 

consequenties met de verantwoordelijk belastinginspecteur af te stemmen voordat een project 

gerealiseerd wordt. 

  



Blog 17: "Minister Kamp lijkt de postcoderoosregeling te laten 

mislukken." 
Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame energieprojecten. Zo heeft 

de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 3,5 miljoen euro aan 

zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente Eindhoven maakt MGE 

plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) Eindhoven bereikbaar te 

maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de overwinningen, worstelingen en 

oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt initiatiefnemer Ernst van der Leij over de stilte rondom de postcoderoosregeling. 

“Sinds mijn laatste blog begin december is het oorverdovend stil rond de postcoderoosregeling. Onze 

gesprekken met de ministeries begonnen maanden geleden veelbelovend, maar er is weinig gevolg 

aan gegeven. Terwijl ook de ministeries inzien dat het rendement te laag is. Hoewel zij nog steeds 

enkele opportunistische aannames doen, komen ze niet verder dan een rendement van circa 1,5%. 

Ons project laat zien dat het rendement in de praktijk nog lager is. We constateren samen dat het zo 

niet gaat werken en toch komen de ministeries niet met een verbetervoorstel voor de regeling. Ik 

had hoop dat tijdens het recente Tweede Kameroverleg over het Energieakkoord een voorstel voor 

verhoging van de energiebelastingkorting zou worden gepresenteerd, maar die bleek tevergeefs.”  

“Een puntje van progressie is het nieuws over de tweede aansluiting. De tweede fysieke aansluiting 

voor grootverbruikers is sinds 1 januari 2015 niet meer verplicht. Een virtuele aansluiting met een 

brutoproductiemeter is voldoende. Dit scheelt in de kosten, waardoor de businesscase bij grote 

projecten iets minder slecht wordt. Een kleine overwinning, maar die is niets waard als verder geen 

stappen worden gezet om het rendement te verbeteren. De businesscase is te slecht, waardoor 

amper projecten van de grond zullen komen. Het doel van vijftig gerealiseerde projecten voor 1 april 

van ODE en e-Decentraal gaan we op deze manier niet halen. De schaarse projecten die wél 

gerealiseerd worden, zijn mogelijk gemaakt door additionele subsidies van lokale overheden of 

sponsoring van bedrijven. Als nu niet snel iets aan de regeling verandert, durf ik vooruitlopend op de 

deadline van ODE en e-Decentraal wel te constateren dat minister Kamp er blijkbaar voor kiest om 

de regeling te laten mislukken.” 

“We balen flink van deze gang van zaken, want we hebben een hoop tijd en energie in de gesprekken 

met de ministeries gestoken. Waarom zo’n proces opstarten als zij überhaupt niet van plan waren 

iets met de uitkomst te doen? Ik voel me echt voor de gek gehouden. Ze proberen nu met 

opportunistische aannames een rooskleurig beeld te schetsen, maar daar trapt natuurlijk niemand in. 

Ik vind het onacceptabel dat de ministeries, nu blijkt dat er geen levensvatbare projecten mogelijk 

zijn, niets doen om de regeling te verbeteren. Er zijn in Nederland volop initiatieven van onderaf om 

de energievoorziening te verduurzamen. Maar als die van bovenaf geen steun krijgen, komen we niet 

verder. Terwijl het zó hard nodig is.” 

“Nogmaals: we geven het nog niet op, maar er moet nu echt heel snel iets gebeuren.  Wil Nederland 

meer collectief lokaal opgewekte duurzame energie, dan moet er een acceptabele businesscase zijn. 

De ministeries hebben zelf gezien dat die er niet is. Een verhoging van de energiebelastingkorting is 

daarom noodzakelijk. Als die er niet komt, kunnen we er beter mee stoppen.” 

  



Blog 18: “De ministeries doen niets met slechte resultaten 

postcoderoosregeling" 
Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame energieprojecten. Zo heeft 

de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 3,5 miljoen euro aan 

zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente Eindhoven maakt MGE 

plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) Eindhoven bereikbaar te 

maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de overwinningen, worstelingen en 

oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt IJmers Muilwijk van Organisatie Duurzame Energie (ODE) over het gebrek aan 

actie door de ministeries.  

 “Lokale energieclubs lopen vast op de postcoderoosregeling, koppen verschillende regionale kranten 

dinsdag 17 maart. We hebben de media benaderd om ons ongenoegen over de postcoderegeling te 

uiten. En vooral over het gebrek aan actie door de politiek. Ons geduld met de ministeries raakt op. 

In een half jaar tijd hebben we samen met Ernst van der Leij wel acht of tien keer overlegd met de 

ministeries van Financiën en Economische Zaken. De ministeries leken ons tegemoet te willen 

komen, maar wilden eerst bewijs zien voor ons commentaar op het rendement. Begrijpelijk, dus 

hebben wij allerlei casussen verzameld. Uit alle berekeningen bleek hetzelfde: het rendement is te 

laag, nooit meer dan 1 of 2%. Het ministerie erkent dit. Maar: ze doen he-le-maal niks.” 

“Vorige week kregen we telefoon. De ministeries hadden het bewijsmateriaal besproken, maar gaan 

er nu niks mee doen. Het argument? ‘We willen het nog langer aanzien’. Toen brak mijn klomp. 

Waarom zijn we dit proces dan ingegaan? Waarom al die overleggen, waarom vragen om 

bewijsvoering, als je er níéts mee gaat doen? Ik vind dat ongelofelijk. Bovendien duurt het al veel te 

lang. Er hadden al honderden lokale projecten live kunnen zijn. Honderden bijdragen aan duurzame 

energie, die de ministeries héél hard nodig hebben. Nu zijn er pas vier postcoderoosprojecten, die 

alleen kunnen draaien dankzij extra subsidie of garantstelling. Oftewel, de postcoderoosregeling 

levert bar weinig op.” 

“De regeling is op paar punten aangepast, dat wel. De garantieperiode is verlengd, de extra 

aansluiting is van de baan en ondernemers mogen meedoen. Maar dat alles doet nog geen 

wonderen voor het rendement. 1 of 2% rendement is gewoon ruim onvoldoende, zeker gezien de 

risico’s. Dan moet je écht een groen hart hebben. Dat zijn ook precies de mensen die nu meedoen 

aan de eerste projecten; hen gaat het niet om rendement. Maar we moeten naar 14% duurzame 

energie in 2020, terwijl we blijven steken op 4,5%. We hebben massa’s mensen nodig, anders gaan 

we die 14% nooit realiseren. Die massa krijg je niet mee met 1% rendement. Dus zit er maar één ding 

op: de belastingkorting omhoog.” 

“Minister Kamp zegt in reactie op de media dat de regeling dit voorjaar wordt geëvalueerd. Precies 

dat hebben we de afgelopen maanden samen al gedaan. Het bewijs dat de regeling onvoldoende 

werkt, is er. Maar we moeten kennelijk nog harder roepen om iets gedaan te krijgen. Daarom wil ik 

alle lokale initiatieven oproepen om zich te laten horen. Laat zien dat je bezig bent met de 

postcoderoosregeling. Laat zien waar je mee worstelt. Aan ODE, aan HIER opgewekt, of aan Morgen 

Groene Energie. Alleen samen kunnen we beweging in de politiek en de regeling krijgen. We hebben 

laten zien dat we gelijk hebben. Nu nog zorgen dat we het krijgen.” 

  



Blog 19: “De ministeries doen niets met slechte resultaten 

postcoderoosregeling" 
18/03/2015 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 3,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt IJmers Muilwijk van Organisatie Duurzame Energie (ODE) over het gebrek aan 

actie door de ministeries.  

 “Lokale energieclubs lopen vast op de postcoderoosregeling, koppen verschillende regionale kranten 

dinsdag 17 maart. We hebben de media benaderd om ons ongenoegen over de postcoderegeling te 

uiten. En vooral over het gebrek aan actie door de politiek. Ons geduld met de ministeries raakt op. 

In een half jaar tijd hebben we samen met Ernst van der Leij wel acht of tien keer overlegd met de 

ministeries van Financiën en Economische Zaken. De ministeries leken ons tegemoet te willen 

komen, maar wilden eerst bewijs zien voor ons commentaar op het rendement. Begrijpelijk, dus 

hebben wij allerlei casussen verzameld. Uit alle berekeningen bleek hetzelfde: het rendement is te 

laag, nooit meer dan 1 of 2%. Het ministerie erkent dit. Maar: ze doen he-le-maal niks.” 

“Vorige week kregen we telefoon. De ministeries hadden het bewijsmateriaal besproken, maar gaan 

er nu niks mee doen. Het argument? ‘We willen het nog langer aanzien’. Toen brak mijn klomp. 

Waarom zijn we dit proces dan ingegaan? Waarom al die overleggen, waarom vragen om 

bewijsvoering, als je er níéts mee gaat doen? Ik vind dat ongelofelijk. Bovendien duurt het al veel te 

lang. Er hadden al honderden lokale projecten live kunnen zijn. Honderden bijdragen aan duurzame 

energie, die de ministeries héél hard nodig hebben. Nu zijn er pas vier postcoderoosprojecten, die 

alleen kunnen draaien dankzij extra subsidie of garantstelling. Oftewel, de postcoderoosregeling 

levert bar weinig op.” 

“De regeling is op paar punten aangepast, dat wel. De garantieperiode is verlengd, de extra 

aansluiting is van de baan en ondernemers mogen meedoen. Maar dat alles doet nog geen 

wonderen voor het rendement. 1 of 2% rendement is gewoon ruim onvoldoende, zeker gezien de 

risico’s. Dan moet je écht een groen hart hebben. Dat zijn ook precies de mensen die nu meedoen 

aan de eerste projecten; hen gaat het niet om rendement. Maar we moeten naar 14% duurzame 

energie in 2020, terwijl we blijven steken op 4,5%. We hebben massa’s mensen nodig, anders gaan 

we die 14% nooit realiseren. Die massa krijg je niet mee met 1% rendement. Dus zit er maar één ding 

op: de belastingkorting omhoog.” 

“Minister Kamp zegt in reactie op de media dat de regeling dit voorjaar wordt geëvalueerd. Precies 

dat hebben we de afgelopen maanden samen al gedaan. Het bewijs dat de regeling onvoldoende 

werkt, is er. Maar we moeten kennelijk nog harder roepen om iets gedaan te krijgen. Daarom wil ik 

alle lokale initiatieven oproepen om zich te laten horen. Laat zien dat je bezig bent met de 

postcoderoosregeling. Laat zien waar je mee worstelt. Aan ODE, aan HIER opgewekt, of aan Morgen 

Groene Energie. Alleen samen kunnen we beweging in de politiek en de regeling krijgen. We hebben 

laten zien dat we gelijk hebben. Nu nog zorgen dat we het krijgen.” 

  



Blog 20: "Ook de energieleverancier heeft nu zekerheid over de fiscale 

constructie" 
25/09/2015 - Morgen Groene Energie timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor ongeveer 3,5 

miljoen euro aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente 

Eindhoven maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) 

Eindhoven bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt houdt MGE een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkomen bij het waarmaken van hun ambitie. 

Deze week vertelt Ernst van der Leij over de definitieve goedkeuring van de fiscale structuur. 

 

“Na de verhoging van de belastingkorting kunnen we binnen een week nóg een kleine overwinning 

melden. Onze energieleverancier Qurrent heeft een brief van de Belastingdienst ontvangen met de 

bevestiging dat onze fiscale constructie is toegestaan. Die houdt in: de coöperatie levert de 

opgewekte stroom ‘om niet’ aan Qurrent, die deze stroom ook ‘om niet’ levert aan de leden. 

Hierdoor hoeven leden geen btw te betalen over de opgewekte stroom. Ze betalen wel btw over de 

rest van de energierekening en hun inleg.” 

“Misschien denk je: oud nieuws, want die toezegging hadden wij een tijd geleden toch al ontvangen 

van de Belastingdienst? Klopt, maar Qurrent nog niet. De Belastingdienst ziet de relatie van de leden 

met de coöperatie rond de opwek van energie en de relatie met de energieleverancier rond de 

levering van energie als twee aparte dingen. Dat het zonnepark een toezegging heeft van de 

Belastingdienst, is dus niet per se een garantie voor de energieleverancier.” 

“Nu heeft Qurrent die garantie wel, en dat is mooi. Ook voor andere energieleveranciers. Nu zijn er 

nog een aantal die niet aan meewerken aan het verrekenen van de belastingkorting, en dat zijn ze 

ook niet verplicht. Niet geheel onbegrijpelijk, want ze moeten soms voor een handvol leden hun hele 

administratie omgooien. Nu het rendement voor leden verbetert, verwacht ik dat veel meer 

projecten van de grond gaan komen. Hopelijk zorgt dat er samen met de fiscale zekerheid voor dat 

uiteindelijke alle leveranciers meewerken aan de regeling.” 

  



Blog 21: "Per saldo is de postcoderoosregeling nog steeds niet 

aantrekkelijk genoeg" 
09/02/2016 - Morgen Groene Energie (MGE) timmert hard aan de weg met lokale duurzame 

energieprojecten. Zo heeft de coöperatie afgelopen tijd in Zuidoost-Brabant voor enkele miljoenen 

euro’s aan zonnepanelenprojecten bij particulieren begeleid. Samen met de gemeente Eindhoven 

maakt MGE plannen voor zonneparken met de ambitie om zonne-energie voor heel (!) Eindhoven 

bereikbaar te maken. Voor HIER opgewekt hield MGE twee jaar lang een blog bij over de 

overwinningen, worstelingen en oplossingen die ze tegenkwamen bij het waarmaken van hun 

ambitie. Dit blog is het slotstuk. 

Deze week vertelt Ernst van der Leij over de gewijzigde belastingkorting en kijkt hij terug op de 

afgelopen twee jaar. 

“In september vorig jaar vertelde ik over de verhoging van de belastingkorting. Die zou per 1 januari 

2016 omhoog gaan van 7,5 naar 9 cent. Door een onverwachts amendement eind 2015 werd het nog 

iets beter. De korting is geen korting meer. Hoe zit het nu? Het gaat voortaan om een volledige 

vrijstelling van de energiebelasting in de eerste schijf. Dat is 10,07 cent per kWh. Goed nieuws, het is 

immers meer dan 9 cent. En toch blijf ik sceptisch over het succes van de regeling, want die is nog 

steeds niet rendabel genoeg. Dat komt doordat tegelijkertijd met de verbetering van de regeling ook 

de energiebelasting omlaag ging, van 11 naar 10,07 cent per kWh. En ook de stroomprijs is verder 

gedaald. De postcoderoosregeling werkt alleen goed als het verschil tussen grijs en groen 

substantieel is, zodat de investering in lokale groene energie echt loont. Het voordeel van de 

postcoderoosregeling is nu per saldo nog steeds niet groot genoeg ten opzichte van iemand die er 

niet aan meedoet.” 

“En dan is er nog een recente wijziging: de postcoderoos zelf. Voorheen moest de productie-

installatie altijd in het hart van de roos liggen. Nu hoeft dat niet meer. Dus wanneer er een geschikte 

locatie is, kunnen energiecoöperaties een aantrekkelijke postcoderoos vaststellen. Met die 

verruiming ben ik vanzelfsprekend erg tevreden. Deze aanpassing komt bovenop een reeks eerdere 

verbeteringen. Zo werd de regeling al toegankelijk voor kleine ondernemers en is de tweede fysieke 

aansluiting voor grootverbruikers niet meer verplicht.” 

“Al deze wijzigingen hebben geleid tot een flexibeler regeling. Ik ben enorm trots dat de lobby vanuit 

de lokale energiebeweging daar aan heeft bijgedragen. Al met al zou de postcoderoosregeling nu 

gunstiger moeten zijn. Maar als je het mij vraagt is het nog lang geen rozengeur en maneschijn. De 

regeling kan nog zo flexibel zijn, het is nutteloos als de rekensom voor projecten niet klopt. Het 

rendement blijft te laag. Zoals al vaker betoogd, denk ik dat een rendement van 4 à 6 procent 

tenminste nodig is. Dat is er nog steeds niet. Daarmee blijft het dus moeilijk om projecten te 

realiseren zonder extra subsidie of sponsoring.” 

“Ik had gehoopt dat de regeling zou leiden tot een groter aandeel lokaal opgewekte groene energie 

voor Nederland. Dat is keihard nodig om de klimaatverandering te stoppen. Helaas draagt de 

postcoderoosregeling op deze manier maar weinig bij aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. 

Het is gewoonweg nog steeds niet interessant genoeg. Desalniettemin gaan we bij MGE door met 

onze ambitie. We zijn bezig met een nieuw project in Nuenen. En we blijven de ervaringen bij andere 

lokale energiecoöperaties in de gaten houden, zijn nieuwsgierig naar wat er elders in het land 

gebeurt en op welke manier projecten van de grond komen. Ook onze lobby voor een verbeterde 

regeling gaat door. Hoewel we soms wel een beetje moe worden van de politieke onwil in Den 

Haag.” 



 

Laatste blog 
Dit was het laatste blog van Morgen Groene Energie. Het was nummer 21 in een twee jaar durende 

reeks. Marieke Wagener van HIER opgewekt: “Begin 2014 was er nog geen uitgewerkte regeling, 

maar MGE startte gewoon. Aanvankelijk met het werkbaar maken van de regeling en een construct 

bedenken. Later ook in de lobby voor een betere regeling. Dankzij de bijdrage van onder meer Ernst 

van der Leij is de regeling een aantal keren aangepast en gefinetuned. Niet voor niets werd Ernst 

geheel terecht onderscheiden met de Klimaatpenning. Hoewel dit blog ten einde is, houden we alle 

ontwikkelingen rondom de postcoderoosregeling uiteraard in de gaten.” 


