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In samenwerking met:

Over Joris Wekt Op

Joris Wekt Op is de eerste, en enige, energiecoöperatie van de gemeente Beesel/Reuver. 
De missie van Joris is groots; 100% duurzame opwekking van energie en 100% zelfvoorzienend 
zijn als gemeenschap. Maar dat is nog niet alles… Joris is ook een duurzame Robin Hood van Beesel, 
Reuver en Off enbeek; hij wekt niet enkel duurzame energie op, maar geeft de verdiensten terug 
aan de gemeenschap of helpt hen bij het besparen van energie. Joris Wekt Op is een coöperatieve 
verenging en dus stemmen de leden mee over de koers. 

Wilt of kunt u niet meedoen met dit eerste project, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om voor 
slechts 10 Euro per jaar lid te worden van onze coöperatie. Ga naar de website en word lid!
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Joris Wekt Op

Zonneproject 
De Schans

Wél zonne-energie 
maar niet op uw 

eigen dak!

Uw opbrengst wordt via uw 
energiemaatschappij verrekend!



Zonneproject De Schans: wél zonne-energie maar niet op uw eigen dak!

Joris Wekt Op, de energiecoöperatie van Beesel/Reuver, is kort na de oprichting meteen gestart 
om een eerste project van de grond te krijgen. Daarbij hebben we onze eerste focus gelegd op 
grootschalige zonne-energie op een dak binnen onze gemeente. Sporthal De Schans is bij uitstek 
geschikt en zoals de beheersstichting als de Gemeente Beesel zijn heel meedenkend om hier het 
eerste grote zonneproject binnen onze gemeentegrenzen te realiseren! Het project omvat minimaal 
200 en naar verwachting maximaal 800 zonnepanelen, een en ander is afhankelijk van het animo 
en de technische beperkingen van het dak. 

Echte groene stroom, lokaal opgewekt

In de minimale opzet van 200 zonnepanelen, zullen we dan naar verwachting al zo’n 58.000 KWh 
per jaar gaan opwekken in de eigen gemeente; Dat komt overeen met een reductie van 37.500 
kilogram CO2 ofwel 8 auto’s voor een jaar van de weg halen. In de maximale opzet van 800 panelen 
kunnen we dit nog eens gaan verviervoudigen tot 150.000 kilogram CO2! De stroom is daarbij ook 
nog eens 100% groen en ook nog eens 100% lokaal.

Waarom meedoen?

Heel eenvoudig: Wilt u wel echte groene energie afnemen, maar voldoet u niet aan een van 
de navolgende voorwaarden:

• Uw dak is niet geschikt voor zonnepanelen qua ligging of door schaduw
• U vindt het visueel onaantrekkelijk uitzien of uw woning valt onder monumentenzorg
• U besteedt de aanleg en het beheer liever uit

In alle bovenstaande gevallen is dit project, waarin de stroom collectief én lokaal wordt opgewekt, 
een ideale oplossing. Joris Wekt Op organiseert en beheert project De Schans en de burgers van 
onze gemeente of aangrenzende gemeenten hebben de voordelen van de opbrengst. Dit project 
maakt gebruik van de Regeling Verlaagt Tarief, beter bekend als Postcoderoos Regeling.

Wat is Postcoderoos?

De postcoderoos is een landelijke regeling die door de overheid 15 jaar gegarandeerd is en 
waardoor burgers in coöperatieverband gezamenlijk zonne-energie kunnen opwekken en 
gebruik kunnen maken van belastingvoordeel. Dit voordeel zit besloten in de verrekening van de 
energiebelasting op uw stroomrekening. Een Postcoderoos is een gebied van aan elkaar grenzende 
postcode-districten. De zonnepanelen worden geplaatst op een plek in het hart of een van de 
blaadjes van de roos; inwoners in het hele gebied kunnen aan het project meedoen en profi teren 
dan van de opbrengst. De verrekening van deze opbrengst loopt via uw energiemaatschappij. 
Huishoudens die kunnen meedoen aan dit project, moeten hun aansluiting hebben binnen de 
postcodegebieden 5953 (Reuver), 5954 (Beesel), 5951 (Belfeld) en 5995 (Kessel).

Hoe kunt u meedoen en wat levert het me op?

Het project werkt op intekening, dus simpel gezegd wie het eerst komt, die het eerst maalt.
U tekent in op een participatie. Iedere participatie correspondeert met de opbrengst van een 
zonnepaneel. Daarbij gaan we uit van een minimum van 1 en een maximum van 34 participaties per 
intekening. Een participatie kost naar verwachting 310 Euro en correspondeert dus met de opbrengst 
van een zonnepaneel. Om het makkelijk te maken treft u hieronder een aantal rekenvoorbeelden aan:

Uitgaande van het voorbeeld van 12 panelen, is het netto rendement dus ruim 2.500 Euro en 
daarmee dus naar verwachting 4,5% per jaar. U ontvangt dus deze opbrengst in de vorm van energie-
belasting terug via uw energiemaatschappij. De beheerskosten van de installatie zoals verzekering, 
onderhoud, e.d. worden door Joris Wekt Op voldaan vanuit de energieopbrengsten. Het risico van 
beheer en de fl uctuatie van het stroomtarief ligt daarbij dus bij de coöperatie en niet bij u.

Meld u meteen aan of kom naar de informatieavond op 25 april 

De ervaringen bij andere coöperaties wijzen uit dat het animo hoog is voor dit soort projecten, 
dus wees er snel bij! Bent u op basis van deze brochure al overtuigd, dan meldt u meteen aan 
via www.joriswektop.nl/deschans of vul het bijgaande intekenformulier in.

Heeft u nog vragen, dan kunt u zich aanmelden voor de informatieavond op woensdag 25 april 
bij Off enbeckerhof (Amerslosestraat 1 Reuver). We starten om 19.30 uur. Ter plekke kunnen we u ook 
meehelpen met het invullen van het intekenformulier en de bepaling van het aantal participaties. 
Neem hiervoor even uw laatste jaarnota mee.

Aanmelden kan via www.joriswektop.nl/deschans of via mail info@joriswektop.nl. 
Geef daarbij even aan met hoeveel personen u wenst te komen.

Meld u aan en vul het digitale 
formulier op de website in!
Ga naar www.joriswektop.nl/deschans

Bij 4 panelen Bij 12 panelen
Eenmalige investering van 310 Euro per participatie/paneel 1.240 Euro 3.720 Euro

Verwachte opbrengt per jaar* 1.160 KWh 3.480 KWh

Jaarlijkse opbrengst* 146 Euro 438 Euro

Jaarlijkse lidmaatschap à 10 Euro per jaar 10 Euro 10 Euro

Jaarlijks rendement 136 Euro 428 Euro

Rendement over de looptijd van in totaal 15 jaar 2.040 Euro 6.420 Euro

*) Deze opbrengst is natuurlijk afhankelijk van het aantal zonuren, maar wij verwachten 
gemiddeld 290 KWh per paneel en energiebelastingtarief uit 2018 van 12,6 Eurocent per KWh.


