
Informatie voor DAKEIGENAREN 

Coöperatie Bommelerwaar 
Is opgericht in 2016 met als doelstelling een circulaire economie en inclusieve samenleving.  
We richten ons daarbij eerst op de energietransitie: dat is de omslag van fossiele brandstoffen naar 
schone, eigen, groene, lokale, hernieuwbare energie. Want minder CO2 uitstoot  betekent minder 
opwarming van de aarde. Dat veroorzaakt o.a. een stijgend zeeniveau wat voor veel gebieden, 
waaronder ons gebied, gevolgen zal hebben.  
Tegelijk hebben we een nieuwe manier ontwikkeld om duurzame energie bereikbaar te maken voor 
iedereen: Bommelerwaar-Stroom. Voor mens en milieu. Kijk op www.bommelerwaar.nl 

Energie neutrale Bommelerwaard 
Overgaan naar schone energie kan op individueel niveau, je kunt zelf zoveel mogelijk doen. Maar om de 
hele Bommelerwaard energieneutraal te krijgen is veel meer nodig. Energieneutraal is net zoveel zelf 
opwekken als je zelf gebruikt. Dat moeten we samen oplossen en daar zet de coöperatie zich voor in. 

Collectief zonnedak 
Energie kun je op veel manieren opwekken. Denk aan zonne-energie, wind, biomassa, waterkracht, 

waterstof, aardwarmte (warmtenetten), en alles wat in 
ontwikkeling is en op ons pad komt. We starten met heel veel 
zonnedaken. Want niet iedereen heeft een dak in de goede 
richting, of de goede constructie, of het ontbreekt aan financiële 
middelen, of je vind het gewoon niet mooi op je woning. Collectief 
wil zeggen dat we grote zonnedaken installeren voor gebruik 
door veel bewoners in de directe omgeving. 
(foto eerste zonnedak Gemeentewerf Gameren) 

We zoeken jouw dak voor collectief gebruik! 
Wil jij ook een bijdrage leveren een een beter klimaat en er ook nog voor betaald worden? 
Beschikbaar stellen van je dak levert een aantal voordelen op: 
- Je levert stroom aan bewoners in je eigen omgeving; 
- Je kunt ook zelf stroom afnemen vanaf je eigen dak middels Bommelerwaar-Stroom  

(voorwaarde is dat je kleinverbruiker bent -je aansluiting is maximaal 3x80 ampère- tot 10.000 kWh 
ontvang je Energiebelasting terug, daarboven niet); 

- Je wordt er financieel beter van, je ontvangt een vergoeding voor gebruik van je dak 
(1 euro per paneel plus maximaal 5 euro per MWh opwek per jaar, onder voorbehoud van een 
sluitende businesscase);  

- Er wordt een intentie-overeenkomst gemaakt. We leggen wederzijdse verwachtingen vast en de 
cooperatie treft voorbereidingen (check dakconstructie, aansluitkosten netbeheerder, etc.); 

- Je hoeft zelf niets te doen, de coöperatie regelt alles ; 
- Het draagt bij aan jouw MVO-beleid  (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
- Je levert een bijdrage aan een energie neutrale Bommelerwaard; 
- Goed voor mens en milieu. 
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Doe mee met jouw dak: 
Ook enthousiast geworden en wil je meedoen? Dan zijn dit de stappen: 
- Aanmelden kan via onze website www.bommelerwaar.nl/contact/    
- We maken een afspraak om alles uit te leggen; 
- We beoordelen de bouwkundige constructie op draagkracht; 
- Als we akkoord zijn met alle details (verhuizing, verkoop, onderhoud etc.) , tekenen we een Opstal-

Overeenkomst voor minimaal 15 jaar, zonnepanelen gaan wel 25 jaar mee. Vermenigvuldig je 
dakvergoeding maal 15 jaar en bereken wat het totaalbedrag 
bijdraagt aan je bedrijf, (ver)(nieuw)bouw!  

- We werken uitsluitend met gekwalificeerde installateurs; 
- Voor onze zonnepanelen op jouw dak wordt een goede 

verzekering afgesloten; 
- Uiteindelijk als het project afloopt, wordt het dak weer leeg en 

schadevrij opgeleverd; 
- Advies en begeleiding vanuit ons professionele netwerk: het 

Energie Diensten Bedrijf Rivierenland (een coöperatie die 
coöperaties praktisch ondersteunt), ook bij vervangen van asbest-daken, o.a. subsidie aanvraag; 

- Ook jij kunt stroom afnemen vanaf je eigen dak, evenals bewoners binnen jouw postcode, en binnen 
de aangrenzende postcodes. Je hoeft daarin niet te investeren, het mag natuurlijk wel. 

Bommelerwaar-Stroom 
Om deel te nemen aan collectieve energie-opwek voor eigen gebruik, hebben we een model ontwikkeld: 
Bommelerwaar-Stroom. Eigen, lokale, groene energie zonder dat het meer kost dan je gewend bent, en 
zonder inleg van een bedrag vooraf. Hiermee is deelnemen bereikbaar voor iedereen. 
De coöperatie investeert in het zonnedak.  
Jouw dak wordt een zg. “postcoderoosproject”. Dat betekent dat bewoners in jouw postcode en in de 
aangrenzende postcodes, stroom van jouw dak mogen afnemen. 
Dat heeft alles te maken met de manier waarop Bommelerwaar-Stroom georganiseerd is.  
We leggen het graag uit. Vraag meer info via onze website www.bommelerwaar.nl/contact/    

Heb je zelf al zonnepanelen?  
Het collectieve zonnedak is onafhankelijk van jouw eigen energiesysteem. Het project krijgt een eigen 
aansluiting en een eigen meter. 
Er is altijd een energiebedrijf nodig om het tekort, de nacht en de winter aan te vullen, wanneer we zelf 
onvoldoende opwek hebben. Wij leveren de stroom aan Huismerk Energie die altijd Nederlandse groene 
stroom garandeert. 
Heb je meer energie nodig dan jouw eigen panelen opleveren? Dan kun je ook meedoen en extra stroom 
afnemen vanaf je eigen dak!   
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Subsidie 
- De Rijksoverheid heeft een mooie subsidie voor het vervangen van je asbestdak. Je ontvangt onder 

voorwaarden 4,50 per m2. Kijk op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-
verwijderen-asbestdaken 
Ook LTO kent een subsidie. 

- isolatie (nog in te vullen) 
- Provincie Gelderland heeft een mooie subsidieregeling voor coöperaties die  

collectieve duurzame energieprojecten starten. Het houdt in dat ten minste 50 mensen minimaal 50 
euro bijdragen. Het bijeengebrachte bedrag dient 25% van de investeringskosten te bedragen. We 
zoeken dus ook mensen die grotere bedragen inleggen. De Coöperatie betaalt 3% rente voor leningen 
vanaf 250 euro. Het leden-leenreglement vind je op onze website. Het zou mooi zijn ook voor jouw 
zonnedak 50 mensen te vinden die financieel willen bijdragen. Help je mee? 

Duurzame leningen 
-  Energiebespaarlening of Rabo Groendepot 
- (nog verder in te vullen) 

Informatie avonden 
De Coöperatie organiseert info-avonden op de 23 kernen van de Bommelerwaard. Ook in jouw 
woonplaats wordt zo’n avond georganiseerd. We doen dat om bekendheid te geven aan Bommelerwaar-
Stroom, en bewoners in de omgeving te koppelen aan jouw zonnedak! 
Kijk voor deze avonden op www.bommelerwaar.nl/agenda  

We horen graag! 

Coöperatie Bommelerwaar 
Antje van Ginneken (bestuur) 

helpdesk 
T 06 4498 8005 
E info@bommelerwaar.nl 
W www.bommelerwaar.nl/contact/ 
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