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Inhoud
• AGEM
• StortStroom
• BioZon
• Vragen
• Sluit je aan bij BioZon Achterhoek!









Waarom AGEM?

• Snel overschakelen op groene energie van eigen 
Achterhoekse bodem (energieneutraal 2030) 

• Werkgelegenheid in de regio houden 
- Meer dan 200 miljoen euro per jaar uit regio 
- Investering enkele miljarden



Wat is AGEM?

• Een maatschappelijk bedrijf voor en door inwoners, 
organisaties en bedrijven in de Achterhoek

• Een onafhankelijke onderneming die samenwerkt 
met Achterhoekse bedrijven, lokale initiatieven en 
maatschappelijke organisaties

• Een energiecoöperatie met als doelen besparen, 
opwekken en leveren van energie



Achterhoekse energie &
Maatschappelijke Bijdrage
• Stroom van AGEM is eerlijk geprijsd streekproduct
• Iedere klant krijgt 24 euro per jaar om Achterhoek 

duurzamer te maken (Maatschappelijke Bijdrage)
• Collectief lokaal initiatief = verdubbeling

Maatschappelijke Bijdrage
eerste 3 jaar



Postcoderoos: Achterhoeks succes!

Al meerdere succesvolle projecten!

Zonnig Zieuwent                  Duurzame Energie Eibergen(3x)    Noaberzon Vragender (2x)

Groenkracht Groenlo (2x) Wichmond Vierakker De Zonders Beltrum (2x)



Verdubbeling 2018!

Kei Zonnig Lichtenvoorde Groenkracht Groenlo Marianum        Steenderen BoeN

Zonkracht Hummelo (3x)    Energieke Buurtschappen W’wijk (3x)        PCR Montferland (2x) 

Postcoderoos: Achterhoeks succes!



StortStroom



Wie is StortStroom?

• Onderdeel van Prodeon:
– Bijdragen aan de groei van duurzame energie
– Focus op wind op land en biogas

• Specialisatie: energieopwekking uit stortgas
• Actief sinds 2004 op diverse stortplaatsen w.o. 

op de Langenberg in Zelhem



Historie de Langenberg
• Van jaren ‘60 tot 1996: stortplaats



Stortgasbenutting
• Sinds eind jaren ‘90



Energieproductie
• Stortgasproductie: 

- circa 300 m3/uur in 2004
- circa 90 m3/uur in 2017 (-10% per jaar)

• Huidige gasmotor 155 kWe te groot
• Met gasmotor van 85 kWe nog circa 6 jaar 

energieproductie (170 huishoudens)
• Met ‘postcoderoosregeling’ rendabel



Huidige situatie



Toekomst
• Afval:

a. voorkomen
b. scheiden en hergebruiken (C2C)
c. verbranden (energieopwekking)

• In Nederland geen actieve stortplaatsen meer 
(en ook geen afval exporteren)

• Alternatieve bestemmingen…………



Toekomst





Wat is BioZon?

• Huidige exploitatie niet meer rendabel op 
voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem

• Wel rendabel met de postcoderoos
• AGEM à coöperatie oprichten en samen met 

lokale burgers en bedrijven profiteren!
• Businesscase biedt ruimte voor ontwikkeling 

duurzaamheidsfonds
• Kans: ook investeren in zonne-energie?
• BioZon Achterhoek is geboren…



Waarom BioZon?
• Oplossing indien u zelf geen / onvoldoende 

duurzame energie kunt opwekken;
• Vrijstelling van energiebelasting à financieel 

aantrekkelijk;
• Samen een bijdrage leveren aan de doelstelling 

Achterhoek energieneutraal 2030;
• Stortgas op De Langenberg optimaal benutten;
• Een voorrangspositie in het zon-project en andere 

vervolgprojecten.



Criteria postcoderoos-regeling
• Oprichten lokale energie coöperatie à BioZon Achterhoek
• Leden/deelnemers wonen binnen postcoderoos en 

beschikken over kleinverbruikaansluiting (max. 3 x 80 Amp) 
• Ondernemers mogen beperkt deel uitmaken van 

coöperatie (20% van totale investering)
• Regeling gegarandeerd door overheid
• Verrekening energiebelasting tot maximaal het eigen 

gebruik van betreffend coöperatie lid (tot 10.000 kWh)
• De coöperatie is volledig eigenaar van de installatie
• Combinatie met rijkssubsidie niet toegestaan



Postcoderoos Zelhem
Postcodes
- 7021 (Zelhem)
- 7002 (Doetinchem)
- 7004 (,,)
- 7009 (,,)
- 7025 (Halle/Halle-Heide) 
- 7255 (Hengelo)
- 7256 (Keijenborg)
- 6999 (Hummelo)
Totaal circa 16.000 
huishoudens



Uitgangspunten

• Er zijn 1.700 1.545 certificaten beschikbaar

• 1 certificaat staat voor 50 55 Watt aandeel in de 
stortgasmotor van 85.000 Watt

• Prijs per certificaat €150,-

• Minimaal 50 deelnemers voor 300 certificaten

• Leden/deelnemers zijn/worden klant van AGEM*

• Terugverdientijd circa 3,5 jaar

• Exploitatieduur circa 6 jaar à na 6 jaar beslismoment

* Niet verplicht. Indien een lid geen klant is/wordt van AGEM dan mist de 
coöperatie de Maatschappelijke Bijdrage van AGEM. 



Hoe werkt het?
• Investeer in minimaal 1 certificaat á €150,-
• Word automatisch B-lid van de coöperatie
• Ontvang circa 6 jaar lang vrijstelling van 

energiebelasting over de opbrengst van uw 
certificaten
– Per certificaat gemiddeld 300 330 kWh / jaar
– Eerste jaar 370 400 kWh

• Profiteer van een voorrangspositie in het zon-
project:
– Eerste inschrijfronde alleen voor leden BioZon
– Hogere opbrengst voor leden BioZon?



Overzicht geldstromen PCR
€ 1.500

3.300 kWh

3.300 kWh

€ 165/jaar

€ 24/jaar
€ 395/jr
(€ 2.370 na 6 jaar)

10 certificaten



Wat gebeurt er met uw inleg?
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2030!
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500-600 certificaten

1.545 certificaten



Wat levert het op?
• Verwachte opbrengst per certificaat circa €210-€237
• Verwachte winst per certificaat €60-€87

Berekent op basis van 
energiebelasting tarief 2017

Verwachte winst per certificaat BioZon Achterhoek
Scenario 1: energiebelasting 

elektriciteit blijft gelijk
Scenario 2: dalende 

energiebelasting elektriciteit

Kosten per certificaat €150 €150
Vrijstelling van 

energiebelasting over 6 jaar €237 €210
Verwachte winst per 
certificaat na 6 jaar €87 €60

[1] In de berekening met een dalende energiebelasting op elektriciteit gaan wij uit van een daling 
richting 2030 van 50% ten opzichte van het niveau in 2018, namelijk van €0,10458 naar €0,05229 
(excl. btw).

applewebdata://09BA276B-BA11-4BC3-A78C-5D3BE4E39E29/


Coöperatie BioZon Achterhoek U.A.

• Twee type leden:
– A-lid à Coöperatieve AGEM 
– B-lid à deelnemers (minimaal 1 certificaat)

• Verdeling van stemrecht
– A-lid à 51%
– B-leden à 49%

• Jaarlijks een ledenvergadering
• Samen beslissen
• AGEM helpt



Coöperatie BioZon Achterhoek U.A.

• Het oprichtingsbestuur:

Bennie Wisselink Tamara Tijdink Bas Kruisman



Vervolg
üOprichten coöperatie (bestuursleden, 

bankrekening, administratie, contracten)
qTekenen ledenovereenkomsten
qSubsidie aanvragen provincie Gelderland
qLeden maken geld over
qBestuur tekent benodigde contracten
qOverstappen naar AGEM
qSamen Achterhoekse groene energie opwekken 

en profiteren!



Veel-gestelde-vragen

“En als ik ga verhuizen?”

Kan ik mijn energieproductie ook 
inzien?

Is overstappen naar AGEM moeilijk?

Heb ik aansprakelijkheden als coöperatielid?

Is de stortgasinstallatie 
verzekerd?

Kan ik gebruik maken van 

de gemeentelijke 

duurzaamheidslening?

Welke financiële risico’s 

loop ik? Hoeveel certificaten heb ik 
nodig om energieneutraal te worden?



Vragen?



Samen naar een 
energieneutrale 
Achterhoek! 


