
Vragen Q&A 

 

Heeft een kleine dorpsvereniging een gelijkwaardige kans als een vereniging uit een groot 

dorp? Zei hebben natuurlijk niet zo'n grote achterban om stemmen te werven. 

Bij het opstellen van de shortlist zal er gekeken worden naar spreiding door het hele leefgebied. 

Daarnaast is de ervaring vanuit Rabo Club Support dat kleinere verenigingen ten opzichte van de 

grotere niet onder hoeven te doen.  

Wat is de borging van het dividend voor het financieren van dit project? 

Er zijn voldoende middelen gereserveerd om de winnende maatschappelijke gebouwen van 

zonnepanelen te voorzien.  

Ons gebouw zit in de eindfase van een renovatie en er zijn net zonnepanelen gelegd. Kunnen wij 

alsnog meedoen aan deze actie? 

Helaas komen deze maatschappelijke gebouwen niet in aanmerking voor deze actie, omdat deze niet 

met terugwerkende kracht ingezet kan worden. Daarnaast is het, in verband met het afronden van 

deze propositie in 2022, niet mogelijk om deel te nemen als het gebouw nog gebouwd wordt of 

gebouwd moet worden. Alle zonnepanelen dienen binnen een jaar geplaatst te worden. 

Hoe zijn de zes regiogebieden opgedeeld? 

Dit zijn de 6 lokale Rabobanken te weten: Zuid-Limburg Oost, Zuid-Limburg West, Roermond-Echt, 

Weerterland & Cranendonck, Peel, Maas en Leudal en Noord-Limburg. 

Onze stichting is gevestigd in een gehuurd pand. De eigenaar bankiert bij de Rabobank. Wij 

hebben een eigen gasaansluiting, doch de stroom loopt via de eigenaar. Kunnen wij toch 

meedoen?  

Het is van belang dat de partij in het gebouw, de maatschappelijke organisatie, ook eigenaar is van 

het gebouw. Dit is om meerdere redenen belangrijk. Allereerst omdat het coöperatief dividend 

alleen kan worden uitgekeerd aan klanten van de bank. Als de partij in het gebouw wel klant van 

Rabobank is, maar de gemeente en/of eigenaar die het gebouw in het beheer heeft niet bij 

Rabobank bankiert, kan er geen coöperatief dividend worden uitgekeerd. Ten tweede dient de 

persoon die het contract van zonnepanelen leverancier SolarNRG tekent, primair eigenaar te zijn van 

het dak. Dat zal in dit geval betekenen dat dit niet de maatschappelijke organisatie is. Tot slot 

verwachten wij dat de motivatie van de partij gevestigd in het gebouw om deel te nemen aan de 

campagne af zal nemen als zij zelf geen eigenaar van het gebouw is. Dit omdat zij er – behalve het 

verduurzamen van de leefomgeving – niet direct zelf een voordeel uithaalt. De kostenbesparing is 

namelijk voor de gebouweigenaar, in dit geval de gemeente.  

Echter wordt er voor deze campagne een uitzondering gemaakt voor scholen, sportverenigingen en 

cultuurverenigingen die het gebouw huren van een pandeigenaar, mits 1) deze pandeigenaar bij 

Rabobank bankiert en 2) de maatschappelijke organisatie zelf de energierekening betaalt. Alleen dan 

haalt de maatschappelijke organisatie voordeel uit deelname aan de campagne. Er wordt alleen voor 

bovenstaande categorieën een uitzondering gemaakt omdat deze meestal een gebouw huren, maar 

met educatie, sport en cultuur daadwerkelijk wel een waardevolle maatschappelijke rol vervullen. 

De genoemde indicatiekosten: betreft dit de volledige investering of is dit de 50% bijdrage vanuit 

Rabobank? 

Je committeert je als maatschappelijke organisatie aan een principe van wederkerigheid en betaalt 

zelf 50% van het totaalbedrag voor de aanschaf en installatie van de panelen. In het geval van een 

groot doel, is dat maximaal 21K; in het geval van een klein doel maximaal 8K; en in het geval van een 



middel doel 14K. De grootte van het doel is afhankelijk van de grootte van het dak. In het geval de je 

als maatschappelijke organisatie zelf kiest om uit te breiden, komen deze kosten voor eigen 

rekening. Ook als kleine vereniging kun jij meedoen aan deze propositie.  

Welk systeem omvormer wordt er toegepast? 

In de prijsindicatie is gerekend met een seriële omvormer van het merk Growatt. Er wordt voor de 

winnaars een offerte op maat gemaakt en er wordt hierbij ook gekeken naar welke omvormer het 

beste past. 

Worden de kosten voor het aanpassen van de meterkast opgenomen in de totale investering? 

Ja, deze zijn onderdeel van de installatie en worden meegerekend. 

Is rekening gehouden met (de kosten voor) eventuele vergunningsaanvragen?  

Deze kosten komen voor rekening van de pandeigenaar. De verantwoordelijkheid het voor het al dan 

niet aanvragen van een vergunning ligt eveneens bij de eigenaar. 

Stel er wordt 30% van de offerte overheidssubsidie verworven, betaalt Rabobank dan 50% van de 

offerte of 50% van de restkosten? 

Rabobank wil graag de stap om te verduurzamen verkleinen en de stap naar een groener Nederland 

vergroten. Mocht de financiering van 50% voor de aanschaf van zonnepanelen niet mogelijk zijn, dan 

helpt de bank uiteraard met oplossingen, zoals een Groenlening of Rabo Lease. Ook komt er een 

speciale subsidieregeling vanuit de overheid. Dit zien wij als duwtje in de rug en extra motivatie om 

mee te doen. Het maakt de financiering voor de maatschappelijke partijen namelijk haalbaarder en 

de 50/50 wederkerigheid realistischer. Meer over deze subsidieregeling kun je hier lezen.  

Vanuit Rabobank wordt het volgende gefaciliteerd voor ondernemers: 

 www.rabobank.nl/zon 

o Kosteloos een factsheet met een financiële berekening en dakscan 

o En een gesprek met een zonnepanelenspecialist 

 Zakelijke lening 

 Financial Lease 

 Projectfinanciering 

Naast bovengenoemde oplossingen, zijn de volgende regelingen/subsidies mogelijk ook interessant: 

 Zon SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst 

o Minimaal eis is piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. 

 Dat is ongeveer 55 panelen of meer. 

 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst 

(voor coöperaties specifiek) 

 Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties | Subsidie | Dienst Uitvoering 

Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) (voor amateursportorganisaties) 

 

De investering gaat dus puur over het zonnepanelen-systeem. Dus niet over de totaal 

aanpassingen van het dak?  

De bijdrage van Rabobank van de campagne Wonen betreft een halvering van de kosten voor zowel 

de aanschaf als installatie van zonnepanelen. De bijdrage van Rabobank wordt overgemaakt naar de 

klant. De klant ontvangt uiteindelijk de totale factuur van SolarNRG 



Ben je gebonden aan de seriële omvormer of kan er in overleg ook naar een parallelsysteem 

worden gekeken? 

Voor de winnende partijen wordt er, in onderling overleg, een offerte op maat gemaakt en kan er 

voor een andere omvormer gekozen worden.  

Hoe kan een aanvrager campagne voeren? 

De verenigingen die de eindfase van deze actie halen, krijgen de beschikking over 

promotiematerialen, die ingezet kunnen worden om stemmen te werven.  

Waar kunnen we de rekenvoorbeelden van de kosten terugvinden? 

 

 


