
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

PROFITEER VAN ZONNEPANELEN OP UW DAK …. 
en laat de organisatie en risico’s bij de lokale energiecoöperatie ECDD!! 
 
Als Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem U.A. (ECDD) zijn we op zoek naar nieuwe daken om een groot aantal 
zonnepanelen te kunnen plaatsen voor een periode van tenminste 15 jaar. Na ons succesvolle eerste project bij 
praktijkschool Prakticon in Doetinchem willen we voor meer Doetinchemmers duurzame energie opwekken. Daarbij kunt 
u als dakeigenaar ook meedoen en meeprofiteren! 
 

Wilt u samen met ons verkennen of uw dak geschikt is voor een groot aantal zonnepanelen? 
Bel of mail ons en we nemen contact met u op! Mail info@ecdd.eu of bel bestuurslid Albert 
Ordelman (06-45388594) of bestuurslid Remko ten Brinke (06-10557038). 
Voor meer achtergrondinformatie: www.ecdd.eu 

 

Wat doet de ECDD? 
 

Wij zijn een Doetinchemse Energiecoöperatie die via een 
postcoderoosregeling mogelijk maakt dat huishoudens (leden) duurzame 
energie kunnen opwekken via zonnepanelen die niet op hun eigen dak liggen, 
maar op een ander groot en gunstig gelegen dak in het eigen postcodegebied 
of een aangrenzend postcodegebied. De postcoderoosregeling maakt dat een 
lid dezelfde belastingvoordelen kan genieten als wanneer de zonnepanelen 
op het eigen dak zouden liggen. Naast het energiebelastingvoordeel 
(verreweg het grootste financiële voordeel) ontvangt een lid ook opbrengst 
uit de opgewekte energie. Na aftrek van de kosten om de coöperatie en de 
installatie ‘draaiende te houden’ (zoals bijvoorbeeld verzekeringen, 
onderhoud, administratie en vergoeding aan dak eigenaar) kunnen de leden 
ook jaarlijks besluiten een deel van de energieopbrengst te besteden aan een 
maatschappelijk doel. 

Voordelen voor de dakeigenaar: 

• Gratis scan of dak qua constructie geschikt 
is voor plaatsing zonnepanelen en of 
zonligging gunstig genoeg is voor 
voldoende energieopwekking 

• Alle werkzaamheden worden (in goed 
overleg natuurlijk) geregeld door ECDD, 
eventueel in samenwerking met AGEM 

• Mogelijkheid om een aantal zonnepanelen 
voor eigen gebruik te laten installeren en 
daarmee te profiteren van schaalvoordelen 
(qua installatie- en onderhoudskosten)  

• Aanlegkosten installatie, koppeling aan het 
energienet en installatie van meters zijn 
voor rekening van ECDD 

• Direct gebruik van opgewekte stroom met 
korting op de stroomkosten door voordeel 
van wegvallende energietransportkosten 

• ECDD regelt en betaalt de verzekeringen 
(schade/brand/storm/aansprakelijkheid) 

• Positief imago voor bedrijf en veel 
sympathie van buurtbewoners, omdat de 
dakeigenaar hen in staat stelt om 
duurzame energie op te wekken, waar dit 
op eigen huis niet kan 

• Positieve media-aandacht en free publicity 
dat dakeigenaar een belangrijke bijdrage 
levert aan het verduurzamen van haar 
bedrijfsvoering en aan de wereldwijde 
klimaatdoelstellingen!!  

 

Jolanda Derksen,  
locatiedirecteur Prakticon:  
“We hebben vooraf gesteld dat wij het  
project wel wilden faciliteren, maar dat de  
ECDD verantwoordelijk was voor de  
uitvoering. Want onderwijs verzorgen is en 
blijft onze primaire taak. Tot op heden is  
dat ook uitgekomen. We hebben een  
prettige samenwerking met de ECDD. Ze nemen ons het werk uit handen, 
komen afspraken na en zijn bij vragen altijd bereikbaar en beschikbaar." 

Clemens Schellens,  
directeur bedrijfsvoering Achterhoek VO: 
"Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben  
we het dak van een van onze schoolgebouwen beschikbaar  
gesteld aan de ECDD. Zo leveren wij, zonder dat dit ten koste  
gaat van het onderwijs, een bijdrage aan wereldwijde en  
landelijke doelstellingen op het gebied van duurzame  
energieopwekking. Én bieden we wijkbewoners de mogelijkheid  
om hun eigen energiehuishouden te verduurzamen."  
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