Postcoderoos bij de WEK
De Wommelser Enerzjy Koöperaasje wil projecten opzetten in het kader van de
Postcoderoosregeling oftewel de Regeling Verlaagd Tarief. In een
Postcoderoosprojekt hebben een aantal deelnemers gezamenlijk een groot
aantal zonnepanelen op een daarvoor beschikbaar gesteld dak. De deelnemers
kunnen individueel met een willekeurig aantal panelen deelnemen. Naar mate
van de hoeveelheid stroom die met zijn of haar aandeel wordt opgewekt krijgt
een deelnemer in het projekt teruggave van de energiebelasting op eigen
verbruik. De projecten worden opgezet als deelcoöperatie van de WEK.
Een postcoderoos is een centrale postcode met alle daar omheen liggende en
aangrenzende postcodes. Op een kaart lijkt dat op een roos, het hart van de
bloem met de bloembladen er om heen. Alle inwoners van zo’n postcoderoos
kunnen deelnemen aan een postcoderoosproject binnen het centrale
postcodegebied, in dit geval dus postcode 8731.
De WEK zet deze projecten op in samenwerking met dé grote deskundige op dit
gebied, Simon Visbeek van de Energiewerkplaats Fryslân. Visbeek adviseert
projecten op te zetten van zo’n 200 panelen. Liefst op één groot dak, maar een
combinatie van kleinere daken is ook mogelijk. De WEK is dus op zoek naar
geschikte daken. En naar potentiële deelnemers.
Een postcoderoosproject heeft enkele voordelen op eigen panelen op eigen
dak, waarvoor uiteraard de salderingsregeling geldt (alle opgewekte stroom
wordt van het eigen verbruik afgetrokken). Zo kan een eigen dak ongeschikt zijn
vanwege de ligging of te weinig ruimte bieden. Het kan ook op een huurwoning
zitten of vallen onder beschermd dorpsgezicht. Het is ook niet zeker hoe lang
de salderingsregeling geldig blijft. Tevens kun je zonnepanelen op eigen dak
lelijk vinden of te duur. Het onderhoud hoef je niet zelf te doen, je kunt je

aandeel behouden als je verhuist binnen de postcoderoos of anders je aandeel
verkopen.
De Postcoderoosregeling is gegarandeerd 15 jaar geldig. De energiebelasting op
het eigen verbruik is € 0.12 per kWh. De WEK wil een laagdrempelige instap
ook mogelijk maken. Per project wordt een volledige business case uitgewerkt
met daarin alle kosten en baten en terugverdientijd. Nog dit voorjaar wil de
WEK een voorlichtingsavond hierover houden, met Simon Visbeek, in It
Dielshûs.
Wie belangstelling heeft voor deelname in een postcoderoosproject van de
WEK of graag wat meer informatie wil kan dat aangeven in een e-mail naar
info@wekwommels.nl of aangeven bij één van de initiatiefnemers van de WEK,
Ultsje Wiersma, Berend Bosgra, Douwe Weidenaar, Jan Germen Geertsma,
Eelke Malda, Bert Veenendaal, Lieuwe Bouma, Pier Zijlstra en Lukas Offinga.

