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Besparen op energiekosten én duurzame 

energie gebruiken? 

 

U kunt of wilt geen panelen op uw eigen dak 

plaatsen, maar wél zonne-energie opwekken? 

 

U wilt weten waar uw stroom vandaan komt?  

 

 

Dan zijn zonnepanelen op een groot 

dak in uw dorp een slimme oplossing! 

 

In deze folder leest u hier meer over. 

 

Over coöperatie Samenstroom 

Mocht u ons nog niet kennen, we stellen ons 

graag aan u voor. 

Samenstroom is een initiatief van en voor 

inwoners uit Belfeld, Steyl, Tegelen, Venlo, 

Blerick, Arcen en Velden.  

Wij zijn maatschappelijk gericht en koppelen 

dat aan duurzaamheid – met duurzame energie 

als kernbegrip. Wij willen duurzame energie 

dichterbij brengen en lokaal maken. Daarbij 

betrekken we zoveel mogelijk mensen; met en 

voor u, uw buurt, uw wijk.  

De zon schijnt voor ons allemaal, laten we er 

dan ook allemaal van profiteren! 

 

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen?  

Meldt u dan aan via www.samen-stroom.nl of 

met een mailtje naar 

secretariaat@samenstroom.nl  

Waarom een coöperatie? 

In een coöperatie werken leden samen om een 

doel te bereiken. Een coöperatie lijkt qua 

structuur sterk op een vereniging. Er is een 

bestuur, maar uiteindelijk hebben de leden het 

laatste woord. Het belangrijkste verschil met 

een vereniging is dat een coöperatie een 

economisch doel heeft. In ons geval is dat 

duurzame energie in de buurt opwekken. Een 

coöperatie mag winst maken en de leden 

beslissen wat er met die winst gebeurt: 

uitbetalen of opnieuw investeren, bijvoorbeeld. 

Volgens Samenstroom past de coöperatieve 

structuur het best bij ons doel: samen 

verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen 

energie. 

 

Wat nu? 

Coöperatie Samenstroom bestaat uit leden. Er 

zijn mensen nodig die helpen de coöperatie tot 

een succes te maken. Om mensen enthousiast 

te maken om mee te doen, om nieuwe 

projecten op te zetten, om deel te nemen in het 

bestuur. We hebben behoefte aan techneuten 

en dromers, aan aanpakkers en 

vergadertijgers. Op onze website vindt u meer 

informatie.  

http://www.samen-stroom.nl/
http://www.samen-stroom.nl/
mailto:secretariaat@samenstroom.nl


 
 

 

Hoe werkt het? 

 

De deelnemende leden financieren samen de 

zonnestroominstallatie, die op het dak van de 

timmerwerkplaats in Kloosterdorp Steyl wordt 

geplaatst. U bepaalt zelf hoeveel panelen u 

wilt. Deze installatie levert gedurende 15 jaar 

stroom, die aan het openbare net geleverd 

wordt. De deelnemende leden gebruiken deze 

stroom via het openbare net. Over de stroom 

die door de installatie wordt geleverd én die u 

gebruikt, betaalt u geen energiebelasting. 

 

Waar komt uw energie vandaan? 

 

We kunnen niet zonder energie. Maar weet u 

waar uw energie vandaan komt? Als lid van 

coöperatie Samenstroom weet u dat precies: 

bij u uit het Kloosterdorp! 

 

De postcoderoos 

Iedereen met postcode 5935 en aanliggende 

postcodes (5926, 5931, 5932, 5951, 5991) kan 

meedoen en van deze regeling gebruik maken. 

Daarom wordt dit wel de ‘postcoderoosregeling’ 

genoemd.  

 

 

 

 

Een rekenvoorbeeld 

 

De familie de Jong uit Steyl investeert in 10 

participaties, ofwel 10 zonnepanelen.  

Ze betalen eenmalig € 3250,- aan coöperatie 

Samenstroom. 

Ze krijgen voor hun zelf opgewekte stroom de 

energiebelasting* per jaar retour op hun 

bankrekening.  

Dat is circa €307,- per jaar, na 15 jaar is dat 

€4615,- 

 

*de berekening is gebaseerd op de huidige 

energiebelasting van €0,1192 per kwh en hangt 

mede af van de keuze van de installatie 

 

 

Iedereen met postcode 5935 en aanliggende 

postcodes kan meedoen en van deze regeling 

gebruik maken. Daarom wordt dit wel de 

‘postcoderoosregeling’ genoemd. 

 

 

 

 

Aantrekkelijke voordelen! 

 

- U kunt al meedoen vanaf €325,- 

- Samen investeren in een groot zonnedak    

  houdt de kosten laag 

- Uw groene stroom komt uit Steyl en het geld  

  blijft in het dorp 

 


