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Betreft agendapunt 4b: Besluitvorming resultaten PostCodeRoos.  

Het lijkt erop, dat WEN binnenkort een PCR-project gaat starten. Alle documenten, die daar bij horen 

zijn met ondersteuning van Ecoop voorbereid en zijn op de site te vinden. Onderdeel daarvan is de 

zeggenschap over een mogelijk positief/negatief exploitatie resultaat van een PCR. Het bestuur heeft 

besloten de besluitvorming hierover aan de ALV van WEN voor te leggen.  

Achtergrondinformatie.  Deelnemers aan de PCR kopen certificaten/zonnepanelen die op het dak bij 

iemand anders worden gelegd. In ons geval hoogstwaarschijnlijk bij zorgboerderij De Twa Buken. In 

ruil voor hun investering in de panelen ontvangen de deelnemers de door hen te betalen energie 

belasting terug. Dit is een goede investering, die zich in ongeveer 8 jaar terug verdient, terwijl de 

looptijd van een PCR 15 jaar is.  

WEN regelt alles wat met de PCR samenhangt en maakt daarvoor kosten1. Die kosten kan zij betalen, 

omdat WEN ook de stroomopbrengst van de panelen verkoopt. De begrootte  “winst”  voor WEN is 

ruim € 900 per jaar. WEN kan hiermee de risico’s van het project afdekken en de andere inkomsten 

besteden aan nieuw projecten en/of investering in het dorp in duurzaamheid. In dat geval besluit de 

ALV (ledenvergadering) van WEN middels het vaststellen van de begroting van WEN over de 

definitieve besteding. Per PCR-project wordt er een aparte project administratie bijgehouden.  

Er is ook een andere benadering mogelijk. De “winst” van elk PCR-project komt alleen tot stand, 

omdat er WEN-leden zijn, die participeren in het project. Het is dan ook goed te verdedigen, dat 

alleen de participanten in de PCR besluiten over waar hun “winst” aan besteed wordt.  

Het bestuur legt deze twee varianten voor aan de ALV ter besluitvorming. Let wel het zal altijd gaan 

over het eindelijke resultaat van jaarlijks 4 tot 5 euro per paneel.  

• Alternatief 1: Lusten en lasten van elk PCR-project komen voor rekening van WEN. 
Besluitvorming via de  ALV.  

• Alternatief 2: Lusten en lasten van elk PCR-project komen voor rekening van de 
participanten.  (naar rato van het aantal certificaten/panelen)2  

• Alternatief 3: Lusten en lasten van elk PCR-project komen voor rekening van zowel WEN als 
de participanten via een mengvorm bijvoorbeeld 50%-50%.  

  

 

                                                           
1 Begroting kosten  WEN• Aansprakelijkheidsverzekering 125,• Product-en productieverzekering  

€178,• Projectadministratie €250,• Beheer en onderhoud  €500,• OZB/aansluitingdienst €150,• 

Dakhuur €250,• Financieringslasten €3.113  

 
2 Er zal dan wel een besluitvormingstraject ingericht moeten worden per PCR. 


