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Onderwerp: Aanmelding deelname Zonnedaken DEC 
20 september 2022 
 
Geachte geïnteresseerde,  
 
U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om mee te doen aan het project Zonnedaken DEC (Postcoderoos project). 
Door uw deelname maakt u mede mogelijk dat daken in de gemeente Deventer kunnen worden voorzien van 
zonnepanelen om zodoende meer duurzame elektriciteit op te wekken. Middels deze mail willen wij u uitnodigen 
om uw aanmelding te bevestigen.   
 
Stand van zaken project 
De afgelopen periode is er veel werk verzet door de vrijwilligers van de werkgroep. Zo heeft de nieuwe coöperatie 
“Zonnedaken DEC” met de eigenaren van de 5 projectlocaties principeovereenkomsten getekend en is voor iedere 
locatie de benodigde SCE subsidie verkregen. Daarnaast is er een leverancier van de zonnepanelen gecontracteerd 
en zal het Energiefonds Overijssel bijdragen aan de financiering.  
Met deze ontwikkelingen kunnen we nu de volgende fase in gaan waarbij we u, als geïnteresseerde, willen 
informeren over de mogelijkheden, voorwaarden en het rendement.  
 
Deelnemersinformatie 
Met uw deelname wordt u lid van de Zonnedaken DEC coöperatie U.A. U betaalt hiervoor eenmalig € 15 
lidmaatschapsgeld. Als lid kunt u maximaal 2 Zondelen aanschaffen. Met uw investering maakt u het mogelijk dat de 
projecten gerealiseerd kunnen worden. De coöperatie lost uw investering in 15 jaar af met een (verwacht) 
rendement van 5%.   
 
Hieronder zijn de voorwaarden overzichtelijk weergegeven: 
 

- deelnemer wordt lid van de coöperatie “Zonnedaken DEC”  
- deelnemer moet binnen het postcoderooos gebied van één van de 5 projectlocaties wonen 
- deelnemer kiest voor deelname met 1 Zondeel (€ 450) of 2 Zondelen (€ 900) 
- een Zondeel bestaat uit 7 zonnepanelen t.w.v. 2,5 kWp aan opgesteld vermogen 
- Zonnedaken DEC bepaalt de definitieve deelname aan een project op basis van het moment dat diegene zich 

heeft opgegeven als geïnteresseerde (lijst wordt sinds 2018 bijgehouden)    
 

Voor meer informatie over deelname verwijzen wij u graag door naar de website www.zonnedakendec.nl. Hier vindt 
u de statuten van de coöperatie, deelnemersovereenkomst en het informatiememorandum.   
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Projectlocaties 
De coöperatie heeft momenteel 5 projectlocaties ontwikkeld welke gerealiseerd kunnen gaan worden. De 
postcoderoosregeling stelt als voorwaarde voor uw deelname dat u in één van de geselecteerde postcodegebieden 
woont welke zijn toegewezen voor deze projectlocaties. De projectlocaties met geselecteerde postcodegebieden 
zijn:  
 
KEI 13         7413, 7415, 7416, 7417, 7423, 7424, 7433 
Ludgerus      7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417 
SpoorzonE   7416, 7417, 7423, 7424, 7433 
KonnectED  7214, 7384, 7411, 7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 
Kulturhus     7431 
 
Indien uw postcode bij één van de projecten staat vermeld kunt u deelnemen aan Zonnedaken DEC. In tegenstelling 
tot wat eerder mogelijk was op de website, kunt u zich niet specifiek voor een bepaalde projectlocatie aanmelden.  
 
Planning  
We verwachten projectlocaties KonnectED, SpoorzonE en Kulturhus in het vierde kwartaal 2022 / eerste kwartaal 
2023 te kunnen gaan realiseren. De overige locaties verwachten wij aansluitend te kunnen gaan realiseren.  
Het kan dus zijn dat uw aanmelding nog niet direct leidt tot deelname. Uw aanmelding blijft echter gewoon staan. 
Wanneer de volgende projectlocatie (binnen uw postcodegebied) wordt gerealiseerd, krijgt u hiervan bericht.  
 
Wij verzoeken u om vóór 15 oktober 2022 ons uw deelname te bevestigen. Op basis van de aanmeldingen maakt de 
werkgroep de lijst van deelnemers definitief voor de projectlocaties. 
Indien u tot deze groep behoort ontvangt u een uitnodiging om uw inleg en Zondeel over te maken. Na betaling bent 
u definitief lid van de coöperatie en bent u deelnemer.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging niet meer op de lijst van geïnteresseerden willen staan dan vernemen 
wij dit graag via info@zonnedakendec.nl.   
 
Toekomst  
Zonnedaken DEC is continu bezig om geschikte projectlocaties te ontwikkelen. We hopen hiermee in de nabije 
toekomst een groot publiek te kunnen bereiken om deel te kunnen nemen. Ook zullen we ons inzetten om het 
mogelijk te maken dat meer postcodegebieden in de gemeente Deventer deel kunnen nemen. Het kan namelijk zo 
zijn dat uw postcode in deze ronde niet behoort tot een van de projectlocaties. We hopen dit in de nieuwe ronde 
(met nieuwe projectlocaties) te bereiken.    
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