
	   
MEEDOEN	  AAN	  DE	  ZONNECENTRALE?	  DAT	  KAN!	   
	   
Duurzame	  Energie	  Ramplaan	  (DE	  Ramplaan) 
In	  het	  Ramplaankwartier	  wordt	  deze	  zomer	  een	  grote	  Zonnecentrale	  aangelegd	  op	  het	  dak	  van	  de	  
tennis-‐	  annex	  bollenhal.	  Een	  initiatief	  van	  bewoners,	  waar	  twee	  jaar	  voorbereiding	  aan	  vooraf	  is	  
gegaan.	  Het	  dak	  van	  de	  ‘Fablohal’	  biedt	  ruimte	  aan	  zo´n	  1.350	  zonnepanelen.	  Bewoners	  van	  het	  
Ramplaankwartier	  en	  in	  de	  omliggende	  postcodes	  kunnen	  Zondelen	  kopen	  die	  het	  recht	  geven	  op	  
een	  overeenkomstig	  deel	  van	  de	  opgewekte	  zonnestroom.	  Daartoe	  wordt	  Energiecoöperatie	  DE	  
Ramplaan	  opgericht.	  	  	  
Met	  dit	  project	  behoort	  DE	  Ramplaan	  tot	  de	  eerste	  die	  gebruik	  gaan	  maken	  van	  het	  nieuwe	  
rijksbeleid	  voor	  verruiming	  van	  lokale	  energieopwekking.	  Elke	  particulier	  die	  woont	  in	  een	  van	  de	  
volgende	  postcodes	  kan	  meedoen:	  2015,	  2111,	  2013,	  2014,	  2023,	  2051.	  
	   
Waarom	  meedoen?	   
Met	  deelname	  aan	  de	  Zonnecentrale,	  en	  daarmee	  aan	  Energiecoöperatie	  DE	  Ramplaan,	  investeert	  u	  
in	  de	  opwekking	  van	  schone	  energie.	  De	  door	  uw	  zonnepanelen	  opgewekte	  energie	  wordt	  verrekend	  
met	  uw	  energierekening.	  Voor	  de	  meeste	  bewoners	  betekent	  deelname	  in	  de	  Zonnecentrale	  dat	  de	  
energielasten	  zullen	  afnemen,	  ook	  omdat	  de	  energiecoöperatie	  collectief	  elektriciteit	  en	  gas	  gaat	  
inkopen.	  	  	   
	   
Hoeveel	  kost	  het	  en	  wat	  krijg	  ik	  terug?	   
U	  betaalt	  325	  euro	  per	  Zondeel	  met	  een	  minimumafname	  van	  twee	  zondelen.	  Een	  Zondeel	  staat	  
gelijk	  aan	  1	  zonnepaneel	  met	  een	  opbrengst	  van	  ongeveer	  225	  kWu	  per	  jaar.	  	   
De	  investering	  wordt	  terugverdiend	  tussen	  8	  en	  12	  jaar,	  afhankelijk	  van	  het	  beleid	  van	  de	  
energiecoöperatie.	  De	  Zondelen	  houden	  gedurende	  zeker	  20	  jaar	  economische	  waarde,	  waardoor	  u	  
ze	  bij	  verhuizing	  uit	  de	  wijk	  kunt	  doorverkopen.	  	  	   
	   
Wat	  zijn	  de	  voorwaarden?	   
Alle	  leden	  stappen	  over	  naar	  het	  energiebedrijf	  van	  Energiecoöperatie	  DE	  Ramplaan.	  Welk	  dat	  zal	  
zijn	  is	  nog	  onderwerp	  van	  onderzoek	  en	  onderhandeling.	  Wanneer	  u	  mee	  wilt	  doen,	  sluit	  u	  nu	  het	  
beste	  geen	  lange	  termijn	  energiecontract	  af.	   
	   
Tot	  wanneer	  kan	  ik	  intekenen? 
In	  elk	  geval	  tot	  en	  met	  17	  april	  2014.	  Op	  die	  datum	  zullen	  de	  leden	  van	  de	  energiecoöperatie	  een	  
definitieve	  beslissing	  nemen	  over	  de	  investering.	  Hopelijk	  bent	  u	  hier	  bij!	   
	   
Waar	  kan	  ik	  meer	  informatie	  krijgen?	   
• Op	  www.deramplaan.nl	  kunt	  u	  zich	  via	  het	  online	  formulier	  aanmelden.	  Daar	  vindt	  u	  ook	  de	  

Brochure	  voor	  de	  uitgifte	  van	  Zondelen	  en	  de	  pagina	  met	  ‘veel	  gestelde	  vragen’	  	  die	  
voortdurend	  worden	  aangevuld.	  Staat	  uw	  vraag	  er	  niet	  bij?	  Stuur	  dan	  een	  mailtje	  naar	  
info@deramplaan.nl.	   

• In	  de	  informatietent	  op	  het	  winkelplein	  van	  de	  Ramplaan,	  elke	  zaterdag	  van	  11.00	  tot	  17.00	  uur.	  
Medewerkers	  van	  DE	  Ramplaan	  staan	  u	  daar	  graag	  te	  woord.	  	   

• De	  komende	  weken	  zal	  elke	  week	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  worden	  verstuurd.	  Geef	  uw	  emailadres	  
door	  aan	  info@deramplaan.nl	  als	  u	  deze	  nog	  niet	  ontvangt!	  	   



	   
	  

 
 

	  
MEEDOEN?	  IN	  5	  STAPPEN	  NAAR	  EEN	  
DUURZAME	  INVESTERING	  	  	   
	   
	   

1. Kijk	  op	  de	  afrekening	  van	  uw	  energiebedrijf	  hoeveel	  kWu	  stroom	  u	  het	  afgelopen	  jaar	  
heeft	  verbruikt.	  	  	  	   

	   
2. Trek	  daar	  20	  procent	  van	  af	  en	  deel	  de	  uitkomst	  (kWu)	  door	  225.	  De	  uitkomst	  is	  het	  

aantal	  Zondelen	  dat	  u	  kunt	  aanschaffen.	  	   
	   
	   Voorbeeld:	   
	   
	   Jaarverbruik:	  	  2250	  kWu	  –	  20%	  =	  1800	  kWu	  	   
	   
	   1800	  kWu	  /	  225	  =	  8	  Zondelen.	  	  	   
	   

3. Vul	  het	  online	  inschrijfformulier	  in	  op	  www.deramplaan.nl.	  Inschrijven	  kan	  ook	  elke	  
zaterdag	  bij	  de	  informatietent	  tegenover	  de	  Deka-‐markt	  aan	  de	  Ramplaan.	  	  	  	  	  

	  

4. Na	  uw	  inschrijving	  ontvangt	  u	  een	  factuur	  en	  bij	  genoeg	  aanmeldingen	  gaat	  de	  bouw	  
van	  Zonnecentrale	  Fablohal	  deze	  zomer	  van	  start.	  U	  kunt	  uw	  deelname	  eventueel	  
financieren	  met	  een	  aantrekkelijke	  Duurzaamheidslening	  (zie	  www.deramplaan.nl).	   

	  

5. Verleng	  uw	  huidige	  energiecontract	  niet.	  Als	  de	  Zonnecentrale	  klaar	  is,	  stappen	  alle	  
leden	  van	  Energiecoöperatie	  DE	  Ramplaan	  over	  naar	  dezelfde	  energieleverancier.	   

	   
	   
	  	  


