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Noordenwind W. van Woudenberg 

Nieuwe Lansingerstroom A.R. Elderson 

GrEK Brenda Harsveld 

De Eendragt  Frits van Muijden, Rien Haasnoot 

BENG! Nicole van Overbeek 

ValleiEnergie Paul Nagtegaal 

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop Jan Dirven 

Zon op de Ronde Venen Hans van Kessel 

AGEM Guus Ydema 

Zon op K&N Henk Doorenspleet 

De Windvogel Siward Zomer 

HET Jeroen Pool 
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Supporters 
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Hugo Schönbeck 

Liesje Harteveld 

 

Belangstellenden 
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Directie en bestuur 

Sijtze Brandsma (directie) 

Felix Olthuis (voorzitter) 

Norbert Buiter (lid bestuur) 

Guus Ydema (lid bestuur en vertegenwoordiger AGEM) 

Andries Metz (lid bestuur) 

Brenda Harsveld (adviseur bestuur) 

Siward Zomer (directie en vertegenwoordiger De Windvogel) 
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1. Opening en mededelingen  
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda. 
Aanvulling op de agenda: presentatie Mobiliteit Samen 
De agenda wordt vastgesteld 
 

3. Verslag en actielijst 14e ALV 22 november2019  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

4. Fusie ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode (Econobis) een feit 
Afgelopen dinsdag (10 dec.) is de fusie officieel gepasseerd. 
 

5. Mogelijke fusie PAWEX: consequenties 
a. Voorstel aanvulling Statuten Energie Samen  
Tijdens de tweede ALV van PAWEX, die onlangs gehouden is, heeft PAWEX besloten 
om op te gaan in Energie Samen. Voorwaarde is dat de statuten van Energie Samen 
worden aangevuld i.v.m. de doelstellingen van PAWEX.  
Het voorstel voor het wijzigen van de statuten wordt met algemene stemmen 
aangenomen. Ook de stemmen die via de mail zijn binnen gekomen waren voor. 
 
De wijziging van de statuten is pas officieel nadat ze bij de notaris zijn gepasseerd. 
Vervolgens kan de fusie met PAWEX ook doorgezet worden. 
 
b. Voorstel aanvulling Huishoudelijk Reglement  
De wijziging van het huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen   
aangenomen.  
Bij deze is de wijziging direct opgenomen, hiervoor is geen notaris nodig. 
  
c.  Stand van zaken bij PAWEX en uitvoerings-onderwerpen 
Met de brede werkgroep van PAWEX wordt verder uitgewerkt hoe e.e.a. praktisch 
wordt ingevuld. Op de volgende ALV van Energie Samen wordt er verder over 
gesproken. 
 

6.  Voortgang 
a.  Integratie ZoNL 
Wat nog rest is de afhandeling rondom de energiecontracten die ZoNL heeft 
afgesloten met energieleveranciers. Deze contracten hebben volgens ons bepaalde 
risico’s en onze ideeën over aanpak hiervan verschilt met die van ZoNL. Ons 
uitgangspunt is versterken (zelfstandigheid) van de coöperaties. ZoNL was meer 
gericht op ontzorgen. De margevergoedingen zijn een belangrijke inkomstenbron 
voor coöperaties. Wij willen de geldstromen transparant maken. Sijtze Brandsma 
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gaat met de integratiegroep ZoNL overleggen hoe dit in te steken. Verder is nu alles 
rondom ZoNL afgehandeld. 

 
b. Ontwikkelfonds Coöperaties  
Vijf provincies hebben zich gecommitteerd om mee te doen met het Ontwikkelfonds: 
Friesland, Drenthe, Limburg, Utrecht en Zuid-Holland. Verder zal het ministerie van 
EZK 10 miljoen storten. Het geld is alleen beschikbaar voor projecten in provincies die 
hebben ingelegd. 
EZK heeft aangegeven dat Energie Samen fondsmanager wordt. 
In januari organiseert Energie Samen een workshop voor de vijf provincies om te 
laten zien hoe we gaan werken. 
Twee andere provincies die belangstelling lijken te hebben zijn: Noord-Holland en 
Groningen. 
 
c. Participatiecoalitie  
Het Bedrijfsbureau Energie Samen is druk bezig met de afhandeling van alle 
declaraties van de lokale vertegenwoordigers. 
  
d.  Voortgangsrapportage Stichting DOEN 
 Het Bedrijfsbureau heeft bijna 100 projecten onderhanden. De voorzitter 
complimenteert de mensen van het Bedrijfsbureau met het vele werk dat daarin 
gestoken is, terwijl Energie Samen als organisatie ook nog in opbouw is. 
 

7. Concept contributiereglement 2020 
Voorzitter geeft aan dat de inbreng uit de vorige ALV zo goed mogelijk verwerkt is in 
het nieuwe voorstel. Belangrijke wijziging: de regionale koepels worden lager belast: 
zij betalen € 25 per lid, met een minimum van € 500. En krijgen een retributie van € 
50 voor elk lid van de koepel dat zelfstandig lid is/wordt van Energie Samen.  
De maximum contributie blijft € 5.000 
Het bestuur kan dispensatiemaatregelen nemen in individuele gevallen, mocht dit 
nodig zijn. Hierover wordt achteraf verantwoording afgelegd bij de jaarrekening; 
geanonimiseerd, zodat niet bekend wordt om welke leden het gaat. 
Het contributiereglement wordt aangenomen met één onthouding van stemming en 
geen tegenstemmen. 
 

8. Begroting 2020: opstelling na goedkeuring contributiereglement.  
Met het nieuwe  contributiereglement hoeft de begroting 2020 niet te worden 
aangepast. 
 
Ingelast agendapunt: presentatie Mobiliteit Samen 
Mensen die geïnteresseerd zijn in deze coöperatie, zijn op 31 januari welkom op de 
ALV van Mobiliteit Samen. Belangstellenden kunnen zich melden via: 
jeroen.pool@mobiliteitsamen.nl 
 

mailto:jeroen.pool@mobiliteitsamen.nl
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9. Gedragscode Zon-op-Land.  
De Gedragscode Zon op land is mede namens Energie Samen ondertekend, maar  
daar kwam bezwaar tegen vanuit ValleiEnergie.  
Siward Zomer, die namens Energie Samen betrokken was bij de gedragscode, geeft 
aan dat hij er vooral op gefocust was dat de participatieparagraaf van het 
Klimaatakkoord er goed in zou komen te staan. Dat is gelukt: 50% lokaal eigendom is 
opgenomen in de gedragscode. In dit stadium is de gedragscode gepresenteerd aan 
de ALV. 
Om breder draagvlak voor de gedragscode te krijgen is Holland Solar echter nog in 
gesprek gegaan met o.a. Natuurmonumenten. Vervolgens is er een aanpassing 
gedaan waardoor Natura 2000 gebieden worden uitgesloten voor zonneprojecten. 
Het leek erop dat onder onze leden geen projecten speelden in Natura 2000 
gebieden, maar achteraf bleek dat ValleiEnergie wel bezig was met een zonneproject 
in Natura 2000 gebied. Toen had Energie Samen de gedragscode echter al getekend. 
 
Paul Nagtegaal, bestuurslid bij ValleiEnergie, vervangt voorzitter Elmar Theune. Hij 
geeft aan dat het ontwikkelen van hun project op een maisveld in een Natura 2000 
gebied in eerste instantie wel mogelijk was, maar lopende het proces is de 
gedragscode aangepast en ondertekend, zonder dat met deze wijziging is terug 
gegaan naar de leden. 
ValleiEnergie stelt voor dat deze paragraaf weer terug wordt onderhandeld, of dat 
Energie Samen in het uiterste geval de ondertekening terugtrekt. 
 
De gedragscode geldt niet voor dit specifieke project want deze was al gestart vóór 
de gedragscode. Toch kan de Provincie Gelderland er nu anders tegenaan kijken. 
 
Algemeen advies: blijf weg uit Natura 2000 gebieden, want het risico dat je project 
niet doorgaat is er groot. In individuele gevallen, bij projecten die al bezig waren voor 
de gedragscode en waarbij het de bedoeling is om de natuurwaarden te versterken, 
zou een gesprek hierover wel mogelijk moeten zijn. 
 
Aanpassen of niet tekenen van de gedragscode is geen optie, het zou de indruk 
kunnen wekken dat energiecoöperaties niets geven om natuur, terwijl 
projectontwikkelaars zich wel strenge regels opleggen. Bij een evaluatie van de 
gedragscode over een paar jaar moet Energie Samen dit wel opnieuw bekijken. 
 
Ook BENG! Heeft een project in een Natura 2000 gebied, ook al ligt het op een 
vuilnisbelt. 
 
Het voorstel om opnieuw te onderhandelen wordt niet in stemming gebracht. 
Energie Samen gaat wel ondersteunen bij de twee projecten van ValleiEnergie en 
BENG! die in een Natura 2000 gebied liggen (en die natuurwaarden willen 
versterken), als uitzondering. Hier gaan we ook ruchtbaarheid aan geven om dit goed 
uit te leggen. 
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10. Jaarplan 2020 
Ter informatie, omdat tijdens de vorige ALV het Jaarplan 2020 reeds is besproken. 
 

11. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. 
Zie bijlage 7 van de vergaderstukken. 
De volgende ALV is op vrijdag 7 februari, van 14-16 uur, Europalaan 40 te Utrecht.  
 

12. Netbeheerders-10-puntenplan 
Netbeheerders hebben een 10-puntenplan i.h.k.v. de aansluitingsproblematiek, ook 
NWEA heeft een document opgesteld. Ook van belang hierin is het bij elkaar brengen 
van grondeigenaren en netbeheerders. Dit wordt geagendeerd op de volgende ALV.  
 

13. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting en borrel 
Hugo Schönbeck wil graag met een nieuwe coöperatie aan de slag met een 
postcoderoosproject op eigen dak. Wie heeft ervaring met hoe je opstalrecht goed 
regelt? Willy Berentsen geeft aan met de coöperatie het dak onder eigendom van de 
VVE te hebben gebracht. 

 
 
Getekend: 
 
Felix Olthuis, voorzitter 
 
 
 
Ferd Schelleman, secretaris 


