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Aanwezig (116 deelnemers): 
Coöperaties/verenigingen (69): Amelander Energie Coöperatie (AEC), Amsterdam Energie 
Coöperatie U.A., Blauwvinger Energie, Coöperatie Bergen Energie U.A., Coöperatie 
Biltstroom BENG U.A., Coöperatie Blijstroom B.A., Coöperatie Cohesie Heiloo U.A., 
Coöperatie Drechtse Energie U.A., Coöperatie Duurzaam Alphen-Chaam Stichting Ace, 
Coöperatie Morgen Groene Energie U.A., Coöperatie Opgewekt Rijssen, Coöperatie Sterk op 
Stroom U.A, Coöperatie ValleiEnergie U.A., Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen u.a., 
Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas UA, Coöperatief Zuiderlicht U.A., Coöperatieve Biltse 
Energie Neutrale Gemeenschap U.A. BENG, Coöperatieve energievereniging Alex Energie UA, 
Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A., Coöperatieve Vereniging ZeewoldeZon 
u.a., Cöoperatieve Vereniging Zuidenwind U A., Cöoperatieve Windenergie Vereniging 
Kennemerwind UA, Cöoperatieve Windenergie Vereniging Meerwind U.A., Deelstroom Delft, 
Duurzaam Kootwijkerbroek Coöperatie U.A. i.o., EigenWijkse Energie Coöperatie U.A., 
Energie Coöperatie Bunnik, Energie Coöperatie in de gemeente Loon op Zand U.A. ECLOZ, 
Energie Coöperatie Meierijstad, Energiecoöperatie 11Duurzaam U.A., Energiecoöperatie 
Bodegraven - Reeuwijk, Energiecoöperatie Endura u.a., Energiecoöperatie Oss, 
Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp U.A., Energiecoöperatie Steenwijk U.A., 
Energiecoöperatie Watt Nu U.A., Energiecoöperatie Wijdemeren, Enschede Energie, Escozon 
Coöperatie U.A., Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A., Groninger Energiekoepel (GrEK), 
Heiloo Energie, Helderse Cöoperatieve Windmolen Vereniging De Eendragt U.A., 
Hellendoorn op Rozen, HilverZon, Kennemer Kracht, Leimuiden Duurzaam Coöperatief u.a, 
OnzeZon Houten Coöperatief U.A., Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Vrijstad Energie, Zon Op 
Alle Daken, Zon op Alphen aan den Rijn Coöperatie U.A., Zon op De Ronde Venen 
Coöperatief U.A., Zon op K&N Coöperatie U.A., Zon op KWC Coöperatie U.A., Zon op 
Landelijk Noord Coöperatie U.A., Zon op Leiderdorp Coöperatie U.A., Zon op Leidschendam-
Voorburg Coöperatie U.A., Zon op Nederland Coöperatie U.A, Zon op Nes aan de Amstel 
Coöperatie U.A., Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A., Zon op Purmerend Coöperatie U.A., Zon 
op Reeuwijk Coöperatie U.A., Zon op Voorschoten Coöperatie U.A., Zon op Waterland 
Coöperatie U.A., Zon op Zeeburg Coöperatie U.A., Zon op Zoeterwoude Coöperatie U.A., 
Zon4Ons, Zonnestroom Producenten Vereniging. 
Individuele leden (supporters)(33): André Kok, Ard Jonker, Arie Kroon, Bas Veermans, Chris 
Peeters, Claudia Hofemann, Coert Dagelet, Dick Biesta, Els Sonnemans, Ernst Vuyk, Floor van 
Rij, Floris Mokveld, Frans Meijdam, Frans van der Loo, Hans Kursten, Henk Muis, J.G.M. van 
Ginkel, Jan Juffermans, Jan Pronk, Job Swens, Johan Monster, Johan Visser, Leo Bosland, Leo 
de Kok, Leon Straathof, Marc Mangnus, Marijke Vos, René van Vliet, Rob Elderson, Titia van 
Leeuwen, Wido van Heemstra, Wieger Harkema, Wim Schutten. 
Pawex (10): H. Klijnstra, Hiemstra, J. ter Schuur, J.M. Westra, Jong Douwe de, Noordenwind   
V.C.B.W., Ruud Speijer, St Doarpsmûne Ternaard, Stichting Dorpsmolen Reduzum, Windplan 
Kornwerderzand B.V.  
Gast: Aernoud Olde (RES-vertegenwoordiger Noord Holland Zuid) 
Bedrijfsbureau Energie Samen: Jacoba Batstra, Piet-Hein Speel, Sijtze Brandsma. 
 

1. Opening en mededelingen 
Guus Ydema neemt waar voor Felix Olthuis die een heupoperatie heeft gehad. Hij 
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licht de wijze van vergaderen toe. Deze ALV wordt opgenomen in verband met 
verslaglegging. Er komen geen bezwaren vanuit de deelnemers. 
Grondslag van deze vergadering is de noodwetgeving betreffende online ALV’s. Voor 
goedkeuren van jaarrekening is extra tijd gegeven. Dat gebeurt nu in september. 
 

2. Vaststelling agenda.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Verslag en actielijst 16
e 

ALV van 7 februari 2020 
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vraagt naar de ledenadviescommissie. Dit wordt later 
besproken, evenals de postcoderoos. 
 
Verder geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. Fusie PAWEX stand van zaken.  
Felix Olthuis licht de stand van zaken toe. 
Alle stukken m.b.t. de fusie PAWEX worden vandaag naar de KvK gestuurd met 
verzoek om akkoord voor de formele fusie. Gezien de eerdere ervaringen is eerst 
PAWEX omgevormd naar een coöperatieve vereniging. 
Er is contact geweest met de leden van PAWEX over hun positie binnen Energie 
Samen. Verschillende subverenigingen van PAWEX worden lid van Coöperatie 
Windunie die weer lid wordt van Energie Samen. Vanwege corona waren fysieke 
contacten met andere leden van PAWEX niet mogelijk. De andere leden worden 
vanaf heden actief benaderd en de verwachting is dat dit in de loop van 2020 wordt 
afgerond. Per 1 januari 2021 is dan alles geregeld. 
 
Vraag (wie?): Hoe zit het met rol van PAWEX t.a.v. de elektriciteitswet? Energie 
Samen is nu de branchevertegenwoordiger bij ACM en GEN. Wij kunnen dus 
procedures aanspannen. Leon Straathof blijft actief en vertegenwoordigt ons hierin 
net zoals hij dat voor PAWEX deed. 
 

5. Aanpassing Contributiereglement 2020  
De Noordelijke koepels hebben een aanpassing voorgesteld voor 2020, die door het 
bestuur op hoofdlijnen is overgenomen.  
Er verandert dus niets voor zelfstandige coöperaties. De wijziging heeft alleen 
betrekking op koepels. 
In specifieke gevallen past dit wellicht niet goed. Dan kan het bestuur afwijken van 
het reglement en een specifieke oplossing toepassen. 
Er blijken verschillende meningen dus wordt over dit voorstel gestemd: 43 leden 
akkoord, 5 tegen en het voorstel is dus aangenomen. 
 

6. Jaarrekening  
 

a. Concept jaarrekening 2019 Coöperatie Energie Samen (Bijlage 3). 
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Björn Veenstra, penningmeester licht de jaarrekening toe. Het gaat om 
concept-cijfers die nog niet aan de kascommissie zijn voorgelegd. Dit is de 
eerste jaarrekening van Energie Samen, zonder de cijfers van ODE Decentraal. 
Deze jaarrekening heeft dus betrekking op REScoopNL en Ecode. 
Belangrijkste inkomsten zijn de Participatiecoalitie bijdrage, Stichting Doen en 
contributies. 
Meeste uitgaven worden gemaakt voor de projectleiders, incl. de RES- 
organisatie. 
Voor 2019 wordt evenveel uitgegeven als er binnenkomt. 
Voor 2020 geldt dat het Ontwikkelfonds een behoorlijke invloed heeft op de 
omzet. Er zij dus twee versies gemaakt: één met en één zonder 
Ontwikkelfonds. Zonder Ontwikkelfonds lijkt er een verlies van € 64.000 te 
ontstaan. Mocht het fonds niet rond komen dan kan Energie Samen 
gebruikmaken van beschikbare reserves of zoeken naar alternatieve 
financiering waarvoor mogelijkheden aanwezig lijken. 
Bedoeling is om de komende jaren break-even te draaien. Zonder 
Ontwikkelfonds zullen we de strategie moeten aanpassen. Alles lijkt erop dat 
het Ontwikkelfonds er binnenkort gaat komen. Hier zitten we achteraan. 
 
Vragen in de chat die nog niet beantwoord zijn zullen later worden 
beantwoord. 

 
b. Concept Jaarrekening Bedrijfsbureau Energie Samen (Bijlage 4) zit verwerkt in 

de Jaarrekening Energie Samen. De Concept Jaarrekening Econobis (Bijlage 5)  
is betrekkelijk eenvoudig en bevat geen bijzonderheden. 

 
 

 
7. Verkiezing en benoeming kascommissie  

Voorgedragen voor de kascommissie: Frans Wetsteyn (penningmeester Kennemerwind), 
Wim Sederel (directeur Endura), Jan Willem Westra (penningmeester Zuidenwind).  
De ALV gaat akkoord met het voorstel voor de Kascommissie 2019. 
Vraag: is er plaats voor een reserve-lid van de kascommissie? Tijdens de ALV kwamen geen 
aanmeldingen. Het bestuur zoekt naar een kandidaat. 
 

8. Belangenbehartiging 
 

a. Energiewet 1.0, definitie energiegemeenschappen: afgelopen maanden zijn 
we daar druk mee bezig geweest. Energy communities zijn gedefinieerd in de 
EU hernieuwbare Energie richtlijnen. Hierover is een discussiestuk 
geschreven, te vinden op de website van ES. 

b. Lobby Warmtewet 2.0: belangrijk punt in de komende periode. Toegang voor 
energiecoöperaties moet er in gebracht zijn. Huidige versie richt zich op de 
bestaande grote spelers. Energie Samen wil een voorkeurspositie voor lokale 
partijen en bewoners die hun eigen warmtevoorziening willen organiseren. Er 
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wordt nu gewerkt aan een position paper waarin ook de suggesties en 
meningen die zijn binnengekomen worden verwerkt. Doelen: zeggenschap 
van bewoners in o.a. exploitatie moet geborgd worden. Bewoners moeten 
minimaal 2 jaar de tijd krijgen hun eigen warmtevoorziening te organiseren. 
Nu wordt gestuurd op integraal warmtebedrijf. Energiecoöperaties kunnen 
dan nauwelijks meedoen. Energiecoöperaties moeten 
samenwerkingsverbanden met gemeenten en andere partijen kunnen sluiten.  
Vraag: zijn we aangesloten bij de herziening energiebelasting? Neen, nog niet 
scherp. 
Vraag: is de naam Warmteschap de juiste? Ja. 

c. Saldering en Postcoderoos (Siward Zomer) 
PCR+ regeling of Postcoderoos subsidieregeling. Hierover nog discussie met 
EZK. Energie Samen is redelijk tevreden. Administratie wordt veel 
eenvoudiger. Subsidie loopt via de coöperatie. Belangrijkste punten: 15 jaar 
subsidie, via de coöperatie; koppeling met verbruik 1 lid per kWp voor Zon, 
Voor zon capaciteit tot 300 kWp. Leden die verhuizen behouden hun recht op 
subsidie. Budget: 37 miljoen euro; vooraf haalbaarheidsstudie aanleveren. 
Doelgroep blijven energiecoöperaties en VVE’s. 
Zonprojecten tussen 15 en 300kWp. Niet groter omdat grotere projecten 
tegen lagere kosten worden gerealiseerd en een lager tarief/subsidie zouden 
moeten krijgen en anders met hun grootte het hele beschikbare budget 
leegtrekken. 
Verwachting is dat het tarief kort na juni bekend is. Vervolgens komt er een 
consultatie waarna het tarief definitief wordt vastgesteld. 
Siward Zomer vraagt aan de leden om niet zelf richting EZK hierover vragen te 
gaan stellen maar dit via de Energie Samen expertgroep te doen zodat 
Energie Samen duidelijk als vertegenwoordiger van de sector kan optreden. 
Er volgt een discussie en er worden veel vragen gesteld. Vragen en 
antwoorden zijn apart te vinden op de site van Energie Samen (Via de pagina 
Postcoderoosregeling en dan naar de subpagina Q&A). 

d. Netwerken ACM en GEN (Leon Straathof): Activiteiten richten zich op 
belangenbehartiging richting EZK en andere partijen, letten op juiste 
interpretatie van de regels en de netbeheerders achter de broek zitten. 
Netcapaciteit: netbeheerders kunnen groeitempo zon niet bijbenen. Gaat de 
laatste tijd wel beter. TK en EZK luisteren ook naar Energie Samen. 
Congestiemanagement en curtailment kunnen ook helpen: af en toe afsluiten 
van zonne-installatie of vragen aan verbruikers om terug te regelen. 
MLOEA: TK heeft regelgeving aangenomen zodat netbeheerders meerdere 
onroerende zaken als een partij kan beschouwen. Contract tussen afnemers 
nodig en Meerpartijen Aansluitovereenkomst (ATO). Hier wordt met een 
werkgroep aan gewerkt. 
Goedkeuren Transportindicatie door Netbeheerders: dit is niet volgens de 
elektriciteitswet. ACM is ook tegen. Netbeheerders moeten transparanter zijn 
over de netcapaciteit. Is al misbruikt in SDE-rondes. Belangrijk is om ook bij 

https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort/51/qa-over-opvolger-van-postcoderegeling


 
17e ALV ENERGIE SAMEN - Vrijdag 12 juni 2020  - Online 

 5 

geen instemming van de netbeheerders toch SDE aanvragen. Energie Samen 
werkt aan overzicht van misstanden. 
Nieuwe energiewet: is al verschillende keren uitgesteld. Na de zomer start 
consultatieronde. Meer zekerheid over aansluittermijn. 18 weken wordt 
meestal niet gehaald, ook niet in gebieden waar er geen capaciteitstekort is. 
Netcode: als je als coöperatie aansluit moet je voldoen aan de netcode. 
Netbeheerders doen hun best om te laten zien dat je voldoet aan de 
regelgeving. 
Vragen: transportverplichting? Die is er niet. Als het net vol is hoeft de 
netbeheerder niet te transporteren. 
Wat is het tijdspad om te voldoen aan de RfG (Requirements for Generators)? 
Je moet nu al voldoen aan de RfG. Netbeheerders hoeven niet te handhaven 
op de certificaten van omvormers. Hierop moeten zij t.z.t. wel gaan 
controleren. 
Overige vragen kunnen direct aan Leon Straathof worden gesteld via zijn 
email of telefoon. 
 

 
9. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen (bijlage 7) 

Omschrijvingen voor de diverse bijeenkomsten worden aangevuld. Verder geen 
opmerkingen. 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
Vraag: betaalbaarstelling RES budgetten? Er zijn uren en facturen ingediend. Op dit 
moment zijn Cilou Bertin en Liesje Harteveld bezig met de afronding van de 
budgetten en de bedragen beschikbaar te stellen voor 2020. Hier wordt aan gewerkt. 
Binnenkort wordt een voorschot uitbetaald. 
 

11. Sluiting 
Guus Ydema sluit de online ALV om 16.00 uur. Gevraagd wordt om de 
evaluatievragen die nu komen te beantwoorden. 
 

 
 
 


