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Aanwezig: 
Coöperatie/vereniging Vertegenwoordiger 

Drechtse Energie Willy Verbakel 

Endura Wind sederel 

Hoom Ferd Schelleman 

Energiek Alphen Ferd Schelleman 

Thermo Bello Gerwin Verschuur 

Noordenwind Woud van Woudenberg 

Zon op Heuvelrug R. Kluyver 

Zon op Garenkokerskwartier Leo de Kok 
Andries Tieleman 

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop Piet Melzer 

Hoekschewaard Duurzaam Henk v/d Berg 

Zon op Leiderdorp L. van Aernsbergen 

Meerwind Adri Marsman 
Lex Mooiweer 
Wieger Hartema 

Coöperatie Morgen Groene Energie Harriët Bernts 

Leimuiden Duurzaam Wim Ouwerkerk 

Nieuwe Lansingerstroom Rob Elderson 

De Windvogel Siward Zomer 

Kennemerkracht Mariëtte Wessels 

ECB Jan Juffermans 

De Eendragt Rien Haasnoot 

HW Duurzaam Piet Jansen 

Zeenergie Thijs van Daalen,  
Wiepke van Erp Taalman Kip 

Eigenwijkse Energiecoöperatie Henk Muis 

VPE (Voorne Putten Energie) Dick Bierman 
Dick Verbeek 

WOW (Warmtenet Oost Wageningen) Theo de bruin 
Nel Tiemens 

BENG! Nicole van Overbeek 

ValleiEnergie Elmar Theune 

Bergen Energie Marco Tazelaar 

Stichting Energie Zeist  Marius Keij 

Zon op Waterland Willem de Vries 

GrEK Brenda Harsveld 

 

Belangstellenden 

Ton van Scheppingen en Jacqueline Tuinenga, coöperatie Windunie 

 

Overigen: directie, bestuur, medewerkers 

Sijtze Brandsma 

Felix Olthuis (vz) 

Norbert Buiter 

Guus Ydema 

Liesje Harteveld (verslag) 
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1. Opening en mededelingen 
-Het bedrijfsbureau Energie Samen zoekt een controller en een 
managementassistent. Het gaat om betaalde functies. Mensen die belangstelling 
hebben voor een van deze twee functies kunnen zich melden bij Piet-Hein Speel: 
piet-hein.speel@energiesamen.nu  
-Coöperatie Windunie wordt ook lid van Energie Samen, daarom zijn twee 
bestuursleden van de coöperatie aanwezig. 

 
2. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Verslag en actielijst 15
e 

ALV van 13 december 2019  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Fusie ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode (Econobis) is bijna een feit.  
De fusie is nog steeds niet formeel afgerond. Wel bij de notaris, maar de KvK stelt dat 
een vereniging (coöperatieve vereniging ODE Decentraal) niet kan fuseren in een 
coöperatie (Coöperatie Energie Samen). ODE Decentraal is inmiddels een coöperatie 
geworden, maar de KvK laat nog op zich wachten.  
 

5. Fusie PAWEX: stand van zaken.  
De ALV’s van PAWEX en Energie Samen hebben het besluit om te fuseren in Energie 
Samen aangenomen. De PAWEX leden zijn nog in overleg over de praktische 
organisatie: worden de verenigingsleden VWF, VWG en VWIJ als regionale vereniging 
lid, worden hun leden individueel lid of sluiten zij zich aan bij coöperatie Windunie, 
die lid wordt van Energie Samen? Ook de leden uit Noord-Holland, Drenthe en 
Noord-Brabant bespreken hoe zij het beste lid kunnen worden i.v.m. stemrecht en 
contributie. 
 

6. Concretisering contributie 2020.  
Het contributiereglement is vastgesteld op de vorige ALV. Voor de praktische gang 
van zaken moet nog e.e.a. worden uitgewerkt. Hoe maken we de schatting van de 
waarde van de Garanties van Oorsprong (GVO’s)? Met hulp van Windunie bekijken 
we de gemiddelden. Bij berekening van de contributie gaan we aan de lage kant 
daarvan zitten.  
Opmerking: het kan een probleem worden voor de hoogte van de SDE als RVO inzicht 
krijgt in de GVO-prijs. Voorzitter neemt dit mee naar het overleg met de specialisten 
van Windunie. 
 

7. Voortgang:  
a. Integratie ZoNL 
De menukaart met daarin de diensten voor de ZoNL leden is gemaild naar alle ZoNL leden.  
Een lastig punt vormen de contracten die de ZoNL leden met energiemaatschappijen 
hebben. Er zijn verschillende partijen en de contracten verschillen van elkaar. Dit moet als 
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eerste goed geadministreerd worden. Verder moeten we kijken naar de voorwaarden die in 
de contracten staan, die zijn niet allemaal even acceptabel. Hier wordt samen met de 
energiebedrijven en de integratiewerkgroep ZoNL aan gewerkt.  
 
b. Ontwikkelfonds voor coöperaties 
Er is een bijeenkomst geweest met de betrokken ambtenaren van de deelnemende 
provincies (Friesland, Drenthe, Utrecht, Limburg en Zuid-Holland). De provincies krijgen door 
ons gefaciliteerde projectcoördinatoren uit de provincie. Dit is positief ontvangen.  
Wat nu nog moet worden uitgezocht is of er niet ‘getenderd’ met worden wie het fonds gaat 
beheren. Vooralsnog zouden dat Groenfonds en Energie Samen zijn. Dit wordt nu juridisch 
uitgezocht en tot die tijd kan er geen beschikking worden afgegeven. 
Vragen: wat als je aanspraak wilt maken op het fonds, maar je coöperatie zit niet in een van 
de vijf deelnemende provincies? Dan kun je lobbyen bij je provincie om toch mee te doen. 
 
Het fonds zit op dit moment als volgt in elkaar: 
Ministerie van EZK: 10 miljoen euro 
1 miljoen daarvan gaat naar bedrijfsvoering  
5 miljoen is voor de 5 provincies die meedoen. Deze 5 provincies dragen elk 1 miljoen bij. 
De rest van het bedrag wordt gereserveerd voor nieuwe deelnemende provincies. 
 
c. Participatiecoalitie  
Het verantwoordingsproces van de subsidie was complex en tijdrovend.  
Vrijwel alle regio’s hebben een lokale vertegenwoordiger namens Energie Samen.  
Het RES proces is overal weer anders geregeld, maar op 1 juni moet elke regio een concept 
RES opleveren. Het PBL rekent vervolgens alle concept RES’en door. In september gaat er 
een advies ter beoordeling naar het Nationaal Programma RES  (daarin zitten ook Felix 
Olthuis en Siward Zomer). De vraag is: tellen alle RES’en op tot de doelstelling van 35 TWh? 
Energie Samen organiseert Masterclasses voor de regio’s over de implementatie (in beleid) 
van 50% lokaal eigendom. De Masterclass is bijna klaar om mee het land in te gaan. De leden 
worden op de hoogte gehouden 
 
d. Voortgangsrapportage Stichting DOEN  
Loopt. 
 

8. Gedragscode Zon-op-Land: stand van zaken m.b.t. Vallei Energie en BENG!  
Er wordt gewerkt aan een brief voor de zonneprojecten van ValleiEnergie en BENG!. 
Deze projecten liepen al (net binnen de grens van een N2000 gebied) toen de 
Gedragscode Zon werd opgesteld en getekend.  
 

9. Aandachtspunten huidige windturbine-exploitanten.  
Leon Straathof  doet belangenbehartiging in het kader van netbeheer, netaansluiting, 
etc. voor Holland Solar, NWEA en Energie Samen. Aandachtspunt is 
belangenbehartiging voor windturbine-eigenaren die vanwege regelgeving hun (vaak 
oudere) turbine niet mogen opschalen. 
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10. Belangenbehartiging. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in 2020 en hoe  
gaan we daarmee aan de slag. Instellen van steungroep voor/door de directeur 
belangenbehartiging Siward Zomer 
Expertgroep/adviescommissie 
Op dit moment is er al een expertgroep postcoderoosregeling. In deze expertgroep overlegt 
Energie Samen met HIER en het ministerie van EZK over de nieuwe regeling. Andere 
expertgroepen die nodig zijn: 
- een expertgroep over de uitwerking van de definitie van energie communities uit de 
Europese wet- en regelgeving in de Nederlandse wet- en regelgeving.  
- een expertgroep over het opzetten van warmtenetten 
We zoeken mensen voor zowel de expertgroepen als voor een leden adviescommissie. De 
expertgroepen leveren position papers op. De adviescommissie bekijkt deze documenten 
om te beoordelen of we op de juiste weg zijn en adviseert de leden. De organisatie hiervan 
wordt opgenomen in het reglement. 
Aanmeldingen voor de ledenadviescommissie: 
Wim Ouwerkerk, Piet Melzer, Henk van den Berg, Rob Elderson, Wilma Paalman/Henk 
Roosink (Hof van Twente), verder: iemand uit de windverenigingen en iemand uit het 
noorden. 
Reserve: Elmar Theune (beschikbaar na gereed komen van de RES’en) 
 
Aanpassen Postcoderoosregeling 
Er komt een nieuwe regeling. Op dit moment wordt onderzocht hoe e.e.a. gefinancierd kan 
worden, wat de tarieven worden en wat het budget zal zijn. Er komt een overgangsregeling 
voor bestaande PCR projecten. Hoe dit juridisch gezien geregeld kan en mag worden, wordt 
nu ook onderzocht. Onderwerp van discussie is wanneer je een project kunt indienen en wat 
er gebeurt als het budget op is. 
Energie Samen spreekt alleen vertrouwen uit in de nieuwe regeling als tarief en budget 
voldoende zijn. 
Op dit moment is de planning dat de nieuwe regeling inclusief begroting en tarief op 
Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. De regeling gaat dan vanaf 2021 in. 
Voor huidige en geplande PCR projecten betekent dit dat je gewoon door kunt gaan met je 
project. Je kunt uitrekenen wat het voor jouw project betekent als de elektriciteitsbelasting 
naar beneden gaat. In 2021 kun je kiezen of je onder de huidige PCR doorgaat, of dat je 
gebruik gaat maken van de nieuwe regeling. Daar komt ook een overgangsregeling voor. 
 
Definitie energie communities 
In de nieuwe Europese Energy Directive zijn duurzame energie-initiatieven van burgers 
(energie communities) opgenomen als partij die zich net als andere marktpartijen begeeft op 
de energiemarkt. Daar horen rechten en regelingen bij die bij de lidstaten geïmplementeerd 
moeten worden. het ministerie van EZK wil de Europese definities overnemen, maar wij 
moeten scherp zijn op implementatie en uitleg hiervan. Zo dat het voor alle initiatieven 
werkbaar is, dus zowel voor grote burgerinitiatieven die projecten als Windpark Zeewolde 
en Windpark Krammer realiseren als voor postcoderooscoöperaties.  
 
Warmtewet 
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De expertgroep voor de warmtewet gaat zich erop richten dat burgerinitiatieven een goede 
positie krijgen bij warmteprojecten. Burgerinitiatieven kunnen zowel kleine als grote 
projecten aan. Gemeenten moeten warmtekavels ook aan de eigen bewoners kunnen 
toewijzen. 
 
I.v.m. belangenbehartiging door Energie Samen wordt gevraagd of we ook aandacht kunnen 
besteden aan verzekeringen voor zonneprojecten. Schadeverzekeringen voor zonnedaken 
worden zo duur dat de businesscase niet of nauwelijks uit kan, of de dekking is bijvoorbeeld 
veel te laag. Dat terwijl het schadequotum vanuit onze sector (burgerenergiecoöperaties)  
juist heel laag is. Sijtze Brandsma probeert dit argument te gebruiken om ervoor te zorgen 
dat we een redelijke premie krijgen, daar wordt aan gewerkt en het specifieke probleem van 
zonnedaken wordt meegenomen bij de belangenbehartiging. 
 

11. Volgende ALV’s 
Vanaf oktober vergaderen wij op een andere locatie. Deze wordt t.z.t. bekend 
gemaakt. 
 

12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiten.  
Mobiliteit Samen is formeel eind 2019 opgericht: www.mobiliteitsamen.nl 
 

 
 
 

http://www.mobiliteitsamen.nl/

