
ALV 12 juni
We beginnen bijna…..



ALV 12 juni
Welkom!



Opening



Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling agenda.
3. Verslag 16e ALV van 7 februari 2020. 
4. Fusie PAWEX: stand van zaken.
5. Aanpassing Contributiereglement 2020. 
6. Concept jaarrekeningen Coöperatie, Bedrijfsbureau en Econobis.
7. Verkiezing en benoeming kascommissie 2019. 
8. Belangenbehartiging: Saldering en Postcoderoos, Europese definities

en warmteschap, Netinfrastructuur.
9. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen.
10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.



Welkom nieuwe leden!
Coen coöperatie U.A., , Coöperatie Best Energie ua, Coöperatie 
Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio (TOER) U.A., 
Coöperatie Zonnepark Zutphen u.a., Coöperatieve
energievereniging Alex Energie UA, Cooperative Energy 
Common Leidschendam-Voorburg, Energie Coöperatie 
Gouda, Energie Coöperatie Loenen, Energie Coöperatie 
Meierijstad, Energie Coöperatie Valthe u.a., Energie 
Opwekcoöperatie Zonnemaatje RWZI Haaren u.a., 
Energiecoöperatie 2030.nu U.A., Energiecoöperatie
Molenlanden U.A., Energiecooperatie Steenwijk U.A., 
Leimuiden Duurzaam Coöperatief u.a, Weesp Eco Energie, 
Zeewolde Zon, Zonnepark Welschap Coöperatie
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4. Fusie PAWEX: stand van zaken

Toelichting van voorzitter Felix Olthuis



4. Fusie PAWEX: stand van zaken
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6. Financiële resultaten 2019

Toelichting van Bjorn Veenstra, financieel directeur 
Bedrijfsbureau



Financiële resultaten 2019

In oktober 2019 is de eerste fusie van Energie Samen tot stand 
gekomen. 
De jaarrekening 2019 bevat de samengevoegde cijfers van de 
gefuseerde coöperaties:

• REScoopNL
• Ecode
• Energie Samen



Financiële resultaten 2019

Structuur Energie Samen na de fusie:

Coöperatie Energie 
Samen UA

Econobis BV
Bedrijfsbureau Energie
Samen BV



Financiële resultaten 2019: inkomsten

Ontwikkelfonds: doorgeschoven naar 2020

Participatiecoalitie: eerste tranche ontvangen: € 502.478

nog te ontvangen € 51.228

Stichting Doen: tweede tranche ontvangen: € 100.000 

Contributie: € 211.329

Overige subsidies: € 52.565

Totaal inkomsten 2019: € 917.600

Inkomsten 2018: € 46.880



Financiële resultaten 2019: uitgaven

Projectleiders: € 670.449

Collectieve verzekeringen: €   10.648

Personeel/ Bestuur: € 129.892

Contributies NWEA/NVDE/NCR: €   83.070 

Overige: €   22.209

Totaal uitgaven 2019: € 916.268

Totaal uitgaven 2018 €   46.023



Financiële resultaten 2019: deelnemingen

Bedrijfsbureau Energie Samen BV: + € 7.263

Econobis BV: - € 9.856



Verwachting 2020

• Fusie ODE Decentraal per maart 2020.
• Fusie Pawex in de loop van 2020.
• Begroting 2020, verwachte inkomsten:

€ 1.150.000 zonder Ontwikkelfonds
€ 2.350.000 met Ontwikkelfonds

• Begroting 2020, verwachte uitgaven:
€  1.214.000 zonder Ontwikkelfonds 
€  2.223.000 met Ontwikkelfonds



Financiële resultaten 2019

Vragen?
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Even geduld alsjeblieft

Zo meteen: coöperatief directeur Siward Zomer over 
• Europese definities en warmteschap
• Saldering en Postcoderoos 



Energiegemeenschappen en Energiewet

Energiewet 1.0

Definitie energiegemeenschappen



Energiegemeenschappen en Energiewet
Overweging (43) Richtlijn interne markt elektriciteit (EDM) 

Gemeenschapsenergie- initiatieven (GEI) 
 

Gemeenschapsenergie-initiatieven zijn in de eerste plaats gericht op het leveren van betaalbare 

energie van een bepaalde soort, zoals hernieuwbare energie, aan hun leden of aandeelhouders, en 

geven niet zozeer prioriteit aan het maken van winst, zoals traditionele energiebedrijven. 

Art 2 lid 11 Richtlijn interne markt elektriciteit 
(EDM) 
Energiegemeenschap van burgers (EGB) 

Art 2 lid 16 Richtlijn Hernieuwbare Energie 
(REDII) 
Hernieuwbare Energiegemeenschap (HEG) 

Een juridische entiteit die: 
a) Gebaseerd is op vrijwillige en open 

deelname en waarover leden of 
aandeelhouders, die natuurlijke 
personen, lokale autoriteiten, 
waaronder gemeenten, of kleine 
ondernemingen zijn, feitelijke 
zeggenschap hebben; 

b) Waarvan het hoofddoel veeleer bestaat 
uit het bieden van milieu, economische 
of sociale gemeenschapsvoordelen aan 
haar leden of aandeelhouders of aan de 
plaatselijke gebieden waar ze 
werkzaam is dan uit winst maken, en 

c) zich bezig kan houden met de 
productie, waaronder uit hernieuwbare 
bronnen, distributie, levering, verbruik, 
aggregatie, energieopslag, energie-
efficiëntiediensten, oplaaddiensten 
voor elektrische voertuigen of andere 
energiediensten aan haar leden of 
aandeelhouders kan aanbieden; 

 

Een juridische entiteit: 
a) Die, in overeenstemming met het 

toepasselijke nationale recht, 
gebaseerd is op open en vrijwillige 
deelname, autonoom is en 
daadwerkelijk wordt gecontroleerd 
door aandeelhouders of leden die zijn 
gevestigd in de nabijheid van de 
hernieuwbare energieprojecten die in 
eigendom zijn van en ontwikkeld zijn 
door die juridische entiteit; 

b) waarvan de aandeelhouders of leden 
natuurlijke personen, kmo’s of lokale 
overheden, met inbegrip van 
gemeenten, zijn; 

c) waarvan het hoofddoel is het 
verschaffen van voordelen op 
milieugebied of op economisch of 
sociaal gebied aan haar aandeelhouders 
of leden of aan de lokale gebieden waar 
zij actief is, en niet het realiseren van 
winst. 

 

 



Lobby warmtewet 2.0



Lobby warmtewet 2.0: bewoners

Zeggenschap in planvorming, toewijzing en exploitatie

Bewoners:
• krijgen voorkeursrecht;
• krijgen zelforganisatie in warmteketen (niet persé integraal);
• kunnen zelf in overleg met de gemeente de omvang van een 

warmtekavel vaststellen;
• mogen zelf tarieven vaststellen, mits onder wettelijk maximum.



Lobby warmtewet 2.0: Warmteschap

Een Warmteschap heeft specifieke kenmerken op drie punten:
1. het is democratisch georganiseerd;
2. de zeggenschap ligt bij lokale belanghebbenden 

(leden of aandeelhouders die in de nabijheid van de
hernieuwbare energieprojecten gevestigd zijn);

3. het hoofddoel is ‘profit for purpose’ 
in plaats van het realiseren van winst voor aandeelhouders.

Vragen? Vragen?



Lobby warmtewet 2.0: Warmteschap

Vragen?



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

• Werking: 
exploitatiesubsidie (kWh), aansluiting bij de werkwijze SDE+(+)

• Doelgroep:
coöperaties/VVE’s, zeggenschap bij leden in de PCR 

• Koppeling aan verbruik: 
1 lid per 5 kWp zon (2 kWp wind, 1 kWp water).

• Afbakening:
zon-PV (15-300 kWp), wind 500-1000 kWp, water:?

• Budget: 37 miljoen euro per jaar



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Werking:
• exploitatiesubsidie (productie van kWh); 
• aansluiting bij de werkwijze van de SDE+(+);
• controle vooraf, daarna verhuisrecht;
• doorgaande aanvraagmogelijkheid;
• vooraf aanleveren: haalbaarheidstudie;
• na 6 maanden na beschikking: lijst van de leden.



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Doelgroep:
• coöperaties en VVE’s;
• democratische zeggenschap bij leden in de PCR

Lopende discussie:
hoe om te gaan met grotere coöperaties met meerdere 
projecten.



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+
Koppeling aan verbruik, minimaal:

• 1 lid per 5 kWp zon-PV
• 1 lid per 2 kWp wind
• 1 per 1 kWp waterkracht

Dit betekent:
zonne-energie: aantal leden > kWp van de installatie / 5;
windenergie: aantal leden > kWp van de installatie / 2; 
waterkracht: aantal leden > kWp van de installatie.



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Afbakening:
• zon-PV (15-300 kWp)
• wind op land (500-1000 kWp)
• Waterkracht (??)



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Budget:
• 37 miljoen euro per jaar



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Overgangsregeling:
• juridisch enorme drempels;
• op zoek naar andere oplossingen.



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Tarief:
• PBL is aan het rekenen en komt met advies; 
• dan consultatie; 
• na de zomer vaststelling door de minister van EZK. 



Nieuwe postcoderoosregeling PCR+

Vragen?



Even geduld alsjeblieft

Zo meteen: adviseur netinfrastructuur en –regulering Leon 
Straathof over netinfrastructuur



Netinfra: wat doen we?

behartigen van onze belangen bij 
de wetgever en de politiek



Netinfra: wat doen we?

verbeteren van de regelgeving



Netinfra: wat doen we?
samen met andere partijen nadenken 
over een flexibeler energiesysteem



Netinfra: wat doen we?

druk uitoefenen op netbeheerders om hun prestaties te verbeteren 



Netinfra: actuele kwesties

1. Oplossen netcapaciteitstekort,
2. combineren duurzame opwekkers op één aansluiting,
3. transportindicatie,
4. nieuwe energiewet,
5. netcode: stroomlijnen goedkeuringsproces.



Netinfra: oplossen netcapaciteitstekort

Oplossen netcapaciteitstekort door:
• verzwaren van netten, 
• meer en sneller investeren door netbeheerders, 
• benutten storingsreserve, 
• congestiemanagement, 
• curtailment.



Netinfra: meer opwekkers op 1 aansluiting

Combineren van duurzame opwekkers op één aansluiting:
• contract tussen initiatiefnemers
• meerpartijen-ATO



Netinfra: transportindicatie

Indicatie van netbeheerder of er ruimte op het elektriciteitsnet 
beschikbaar is om een nieuw project aan te sluiten.

• Willen we transparanter, 
• toets ACM.



Netinfra: nieuwe energiewet

Onze inzet:
• handhaven aansluitplicht, 
• meer zekerheid aansluittermijn, 
• tariefregulering.



Netinfra: netcodes

Netcode: stroomlijnen goedkeuringsproces
• energieleveren.nl 
• PGMD



Netinfra

Vragen?



Even geduld alsjeblieft

Zo meteen: verder met punt 9 van de agenda (data 
komende ALV’s en bestuursvergaderingen)
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Einde

Fijn dat je er bij was! 


