Dorpsmolen

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?
De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren van lokale
windenergie. Hoe dat werkt lees je in deze brochure.
Wat levert het op?
Stel je verbruikt zo’n 3.000 kWh per jaar en besluit daarom om 10 winddelen te kopen die per stuk 250 kWh per jaar opleveren.
Aanschaf van de windenergiedelen:
Inleg per windenergiedeel: €99 euro
Totale inleg (10 windenergiedelen): €990 euro
Besparing per jaar voor 10 windenergiedelen
Over eigen opgewekte energie ben je geen energiebelasting verschuldigd, de energiebelasting bedraagt 12,25 eurocent per kWh. Daarnaast moet je contributie betalen aan
de dorpscoöperatie, deze bedraagt 20,50 euro per windenergiedeel per jaar.
Opgewekte stroom:
Totale korting :
Contributie:
Besparing:

10x250kWh =
2500 *0,1225 =
10 x 20,50 =
305-205 =

2500 kWh per jaar
305 euro per jaar
205 euro per jaar
100 euro per jaar

Op die manier heb je jouw inleg binnen 10 jaar terug.
Let op! Dit rekenvoorbeeld is gebaseerd op de leverings- en belastingtarieven van het kalenderjaar 2017. Bij daling of stijging kan je voordeel hoger of lager uitvallen. De
hoogte van de contributie verschilt per project door goede en slechte windlocaties en hoge of lage rentetarieven waarvoor de coöperatie geld kan lenen voor de
dorpsmolen.

Waarom wind?
Op het Groningse landschap waait het niet alleen vaak en hard, maar ook juist op de momenten dat de zon minder of niet schijnt. Zonde dus om daar geen gebruik van te
maken. De windmolen van E.A.Z. Wind biedt de mogelijkheid om op kleine schaal zelf stroom op te wekken. De windmolen is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld en
wordt in Hoogezand geproduceerd. Daardoor is er controle over de kwaliteit, prestaties en levering van dit Groninger product.

Wie kan er meedoen?
Alle deelnemers en de dorpsmolen moeten zich binnen een postcoderoos bevinden. De postcoderoos kan je zelf kiezen met een 4-cijferig postcodegebied (het
centrum van de roos) plus alle aanliggende postcodegebieden (de blaadjes van de roos). In onderstaand voorbeeld is postcodegebied 9971 als midden gekozen.
Samen met alle aangrenzende postcodegebieden vormt zich de postcoderoos. Binnen dit gebied van postcodes moeten de windmolen en haar afnemers
woonachtig zijn. Kijk op https://postcoderoos.geoapps.nl/groningen/ om de postcodegebieden voor jouw gemeente te zien.

Eigenaren van windmolens noemen wij Molenaars. Via de Molenaars-app kunnen alle deelnemers precies zien hoeveel hun winddelen opleveren.

Hoe ga ik van start?
Wil je een dorpsmolen realiseren? Dan raden wij aan om de volgende stappen te zetten:
1. Peil de interesse
Praat hier met een buurman over. Denk je dat het gaat lukken om
een groep van 20 mensen te interesseren?
2. Vind een locatie
Een dorpsmolen kan niet zomaar overal staan. Er is een
vergunning nodig en de omgeving moet vrij zijn van obstakels.
E.A.Z. Wind kan een locatiestudie uitvoeren. Wij maken een kaart
met geschikte locaties. U benadert de grondeigenaren. Zo vinden
we samen een geschikte locatie. Een locatiestudie kost 400 euro.
3. Regel het papierwerk
Om een dorpsmolen te kopen moet je een coöperatie starten of
je aansluiten bij een bestaande coöperatie. Daarnaast is het goed

om kritisch te kijken naar de financiën van het project en
eventuele subsidies. E.A.Z. Wind werkt samen met coöperatie
SamenWind. Je kunt je bij hun aansluiten of zelf een coöperatie
starten, daar kan de Groninger Energiekoepel je bij helpen.
4. Werf leden!
Je kan van start om deelnemers te werven voor de dorpsmolen.
5. Plaatsing van de dorpsmolen!
De molen word in gebruik genomen!
Klik om het gedetailleerde stappenplan te downloaden of ga naar
http://bit.ly/2x0tUgY

Veelgestelde vragen
Welk risico loop ik als molenaar?
De besparing is meer of minder afhankelijk van hoe hard het waait. De
korting op de energierekening is gegarandeerd voor 15 jaar. Voor de rest
zijn alle risico’s afgedekt. Jouw energiecoöperatie draagt zorg voor de
verzekering en onderhoud van de windmolen plus de administratie van de
leden en de financiën van de coöperatie.
Wat als je gaat verhuizen?
Dat is geregeld via jouw energiecoöperatie. Sluit je je aan bij SamenWind?
Dan kan je gebruik maken van de terugkoopregeling maar het is altijd
voordeliger om zelf een nieuwe koper te vinden.
Wat gebeurt er na 15 jaar?
Dit is geregeld in een contract tussen jouw coöperatie en de
grondeigenaar. Sluit je je aan bij Samenwind? Dan is het als volgt
geregeld: na 15 jaar de eigenaar van de grond en de coöperatieleden met
elkaar in gesprek over het vervolg. Er zijn drie mogelijkheden: de molen
wordt verkocht, de molen blijft van de coöperatie of de molen wordt
afgebroken.
Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?
Niet iedere energieleverancier is in staat om de korting te verrekenen.
Daarom raden wij aan om over te stappen op NLD Energie. Dit is de lokale
energieleverancier van Noord-Nederland die werkt aan duurzame energie
voor iedereen in de regio. Andere leveranciers die de korting verrekenen
zijn Qurrent, Pure Energie, Greenchoice en Eneco. U kunt ook zelfstandig
overleggen met uw huidige energieleverancier over de verrekening van de
korting.
Waarom krijg ik korting op mijn energierekening?
De overheid heeft bepaald dat mensen die lokaal energie opwekken geen
energiebelasting verschuldigd zijn. De reden is dat lokaal opgewekte

energie nauwelijks gebruik maakt van het landelijke energienetwerk. Deze
belastingkorting is gegarandeerd voor 15 jaar.
Hoe werkt de financiële constructie?
De dorpsmolen van E.A.Z. Wind kost 42500 euro. De verkoop van
winddelen levert 120*99 = 11.880 euro op. Daarnaast kan jouw
energiecoöperatie vaak geld lenen bij de Provincie Groningen. Zo kan
jouw energiecoöperatie een dorpsmolen bij E.A.Z. Wind kopen.
Ieder jaar ontvangt jouw energiecoöperatie inkomsten uit de verkoop van
de opgewekte elektriciteit. Met deze gelden worden de jaarlijkse kosten
betaald voor verzekeringen, administratie en grondhuur. Er komt heel wat
bij kijken en het goede nieuws is dat je daar als dorpsbewoner geen
zorgen over hoeft te maken.
Heb ik zeggenschap over onze dorpsmolen?
Jazeker, u bent echt officieel eigenaar van uw windmolen! Iedere
molenaar is lid en dus ook mede-eigenaar via jouw energiecoöperatie.
Zijn zonnepanelen niet aantrekkelijker?
Ook zonnepanelen hebben een terugverdientijd van om en nabij 10 jaar
afhankelijk van de ligging van het dak en de hoeveelheid zon. Het nadeel
van zonnepanelen is dat de meeste stroom wordt geleverd rond 12 uur ’s
middags terwijl je het dan niet nodig hebt. Op dit moment mag je de
elektriciteit dan opslaan in het energienetwerk (dit heet ook wel salderen)
zonder dat je hoeft te betalen. Dat zal vanaf 2020 waarschijnlijk niet meer
gratis zijn.

SamenWind of zelf doen?
Om een dorpsmolen te realiseren heb je een coöperatie nodig en veel
contracten. SamenWind en E.A.Z. Wind werken samen om dat makkelijker
te maken. Hier zetten we het aanbod van SamenWind op een rij.
Er vanuit gaande dat er een initiatiefgroep is met een geschikte locatie. En
als je dan de meer organisatorische en financiële zaken niet (helemaal)
zelf wilt regelen. Dan ligt er dit aanbod:
a. Afspraak maken
Je legt vast dat je het project onderbrengt bij SamenWind: dwz als
het uiteindelijk doorgaat, worden de deelnemers lid van
SamenWind en wordt de hele administratie door SamenWind
verzorgd.
b. Administratieve voorbereiding
Er dienen bij de opstart diverse zaken geregeld te worden, zoals:
- Opstellen van de Business Case
- Afsluiten contract met energieleverancier NLD
- Opstellen ledenovereenkomst
- Opstellen bruikleenovereenkomst
- Aanvraag bij de belastingdienst
- Aanvraag financiering bij de provincie
Deze maakt SamenWind op op basis van standaard sjablonen.
Hiervoor vraagt SamenWind een vergoeding van 2000 euro, deze
is subsidiabel via de regeling Leefbaar Energie Voorwaarts (LEV).
c. Eigen inbreng
Wat wordt er van jouw(initiatiefgroep) verwacht:
- Vinden van een geschikte locatie in samenwerking met EAZ
- Werving van de deelnemers binnen 6 maanden
- Aanleveren van de juiste informatie voor de documenten

d. GO- no GO
Samenwind streeft er naar om binnen 6 maanden alle
documenten gereed te hebben. Het initiatief heeft 6 maanden om
alle deelnemers te werven. Staan alle lichten dan op groen? Dan
kan de molen aangekocht worden.
Nb: als men lid wordt van SamenWind heb je (naast de specifieke
zaken rondom het energieproject) ook te maken met de gewone,
algemene zaken die horen bij het lidmaatschap van een
coöperatie. Zie daarvoor de statuten en huishoudelijk reglement
op SamenWind.nl
e. Stroom leveren!
Als de molen draait, regelt SamenWind:
- Verzekering
- Administratie
- Verkoop van de energie
- Contact met de belastingdienst
- Klantenservice voor deelnemers
Om een dorpsmolen te draaien moeten de kosten voor netaansluiting,
administratie, klantenservice, verzekeringen en grondhuur jaarlijks
betaald worden. Deze kosten kan SamenWind vergoeden uit de
opbrengsten van de stroomverkoop van de dorpsmolen. Alhoewel de
opbrengst van de dorpsmolen en de marktprijzen van energie variëren,
garandeert SamenWind dat de exploitatie altijd dekkend is. Dat is het
voordeel wanneer je gezamenlijk meerdere projecten draagt.
Tenslotte: Als je zaken wel zelf wilt regelen, kun je altijd een infopakket
van SamenWind krijgen, over hoe zij zaken geregeld hebben. Eventueel
met eenmalig een toelichting.

Veelgestelde vragen
Is het duurder om via SamenWind te werken?
Nee, het is goedkoper via SamenWind omdat we als collectief de
administratie en verzekering goedkoper kunnen doen.
Hoe ziet de businesscase van een project er uit?
De inkomsten van de coöperatie zijn: contributie en inkomsten uit
verkoop van stroom.
De uitgaven van de coöperatie zijn de kosten voor de netaaansluiting,
verzekeringen, administratie en klantenservice.
De teruggave van de energiebelasting is iets wat je zelf rechtstreeks van je
leverancier ontvangt

Wat gebeurt er met de eventuele winst die SamenWind heeft van haar
projecten?
Als het goed waait en de energieprijzen hoog zijn kan SamenWind een
klein beetje geld verdienen. Alle deelnemers samen zijn lid van
SamenWind en besluiten op de ledenvergadering wat er met dat geld
gebeurd. Dus u besluit dat ook! Maar hoe dan ook: we besteden het altijd
aan de stimulering van duurzame energie in Groningen.
Wat gebeurt er met de vergoeding van NLD van 50/jaar/klant?
Die kunt u als initiatief zelf besteden

Over SamenWind & E.A.Z. Wind
Het is onze missie om regionale windenergie beschikbaar te maken voor iedereen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact via onze website:
www.eazwind.com/dorpsmolen
www.samenwind.nl

