
 

 

 

 

 

 

Bestuursbesluit aanbieding Uitkeringsrechten 

d.d. 3-11-2022 

 

 

 

Het bestuur heeft besloten tot het aanbieden van Uitkeringsrechten voor 

twee nieuwe SCE-projecten waarvoor een SCE-beschikking is ontvangen, 

te Molder Marienvelde en ten Have Zieuwent. Hieronder worden per 

SCE-project de voorwaarden van de aanbieding toegelicht zoals deze in 

dit besluit door het bestuur zijn vastgesteld. Dit besluit en het 

“voorlopige” SCE-reglement dat van toepassing is op alle SCE-projecten 

binnen de Coöperatie Zonnig Zieuwent U.A. dient te worden 

goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering voor 30-6-2022. 

besluit dak 7 te Molder  

• de productie-installatie waarop het Besluit betrekking heeft; 

te Molder Veldweg 1 Marienvelde 

• de postcoderoos van die productie-installatie; 

Hart Harreveld 7135, zie SCE beschikking 

• de inleg die de Coöperatie via deze aanbieding in totaal wenst te 

ontvangen; 350 certificaten x € 240,- = € 84.000,- 

• het minimale aantal deelnemers; 

20 ivm richtlijnen SCE min 1 lid per 5 kWp, liever 25-30 ivm 

subsidie Provincie 

• de minimale inleg per deelnemer; € 240,- 

• de maximale inleg per deelnemer, als veelvoud van de minimale 

inleg per deelnemer;  € 9.600,- 

• de verwachte subsidieperiode waarop uitkeringsrechten betrekking 

hebben; 15 jaar, verlengd met maximaal een jaar, een en ander 

overeenkomstig de subsidieperiode die voortvloeit uit de SCE-

beschikking waarin de onderhavige productie-installatie is 

opgenomen. Verwachte ingangsdatum medio 2022. 



 

• het totale bedrag dat naar verwachting zal worden uitgekeerd; 

€ 155.455,- (zie SCE beschikking) 

• de productie-installatie (of het recht van opstal) is niet verzwaard is 

met recht van pand of hypotheek; 

• de voorwaarden waaronder de uitkeringsrechten worden 

aangeboden, waaronder; 

• de vaste vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur die de 

Coöperatie ingevolge de uitkeringsrechten zal uitkeren. 

zie brochure; in principe keert de Coöperatie jaarlijks uit het 

tarief energiebelasting inclusief btw in enig jaar. Batig saldo 

van dit project wordt Coöperatief verdeeld onder alle leden van 

de Coöperatie. Gezien de ontwikkelingen ihkv de 

energiebelasting 2022 besluit het bestuur de opbrengsten en 

kosten van dak 7 en 8 in 2022 vooralsnog apart te houden van 

dak 1 tm 6 en hier in de eerstvolgende ALV in 2022 nadere 

besluiten over te nemen. 

 

besluit dak 8 ten Have 
 

• de productie-installatie waarop het Besluit betrekking heeft; 

ten Have, Zieuwentseweg 38 Zieuwent 

• de postcoderoos van die productie-installatie; 

Hart Lichtenvoorde 7131, zie SCE beschikking 

• de inleg die de Coöperatie via deze aanbieding in totaal wenst te 

ontvangen; 

253 certificaten x € 240,- = € 60.720,- 

• het minimale aantal deelnemers; 

16 ivm richtlijnen SCE min 1 lid per 5 kWp, liever 25-30 ivm 

subsidie Provincie 

• de minimale inleg per deelnemer; € 240,- 

• de maximale inleg per deelnemer, als veelvoud van de minimale 

inleg per deelnemer;  € 9.600,- 

• de verwachte subsidieperiode waarop uitkeringsrechten betrekking 

hebben; 15 jaar, verlengd met maximaal een jaar, een en ander 

overeenkomstig de subsidieperiode die voortvloeit uit de SCE-



 

beschikking waarin de onderhavige productie-installatie is 

opgenomen. Verwachte ingangsdatum medio 2022. 

• het totale bedrag dat naar verwachting zal worden uitgekeerd; 

€ 119.411,- (zie SCE beschikking) 

• de productie-installatie (of het recht van opstal) is niet verzwaard is 

met recht van pand of hypotheek;  

• de voorwaarden waaronder de uitkeringsrechten worden 

aangeboden, waaronder; 

• de vaste vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur die de 

Coöperatie ingevolge de uitkeringsrechten zal uitkeren. 

zie brochure; in principe keert de Coöperatie jaarlijks uit het 

tarief energiebelasting inclusief btw in enig jaar. Batig saldo 

van dit project wordt Coöperatief verdeeld onder alle leden van 

de Coöperatie. Gezien de ontwikkelingen ihkv de 

energiebelasting 2022 besluit het bestuur de opbrengsten en 

kosten van dak 7 en 8 in 2022 vooralsnog apart te houden van 

dak 1 tm 6 en hier in de eerstvolgende ALV in 2022 nadere 

besluiten over te nemen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


