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Concept Verslag ALV Energie Samen 11-12-2020 
 
Aanwezig: 

Evert vd Loenhorst, Duurzaam Kootwijkerbroek 
Reijer van de Kuilen Duurzaam Kootwijkerbroek 
Eveline 
dick 
iPhone van Marinus 
Thom V 
Aad Rodenburg EC De Knotwilg 
Cees de Haan Zon op IJburg 
elmartheune - ValleiEnergie 
Gertjan Klapwijk en Jaap Begeman - Breneco Noordbroek 
Hans Zwiep Zon op Zuidplas 
Jan Bijvank (Zon op Hoogland) 
Jan Koster Zon op Voorschoten 
Jan van Dockum Energiecoöperatie Huibertstroom 
jan willem westra coöperatie Zuidenwind 
Jeroen - Coöperatie DE Ramplaan (Haarlem) 
Jos Notenboom Zon op Rijswijk 
len van Duijnhoven Zon op het Dok 
Lex Albers, Woerden Energie 
Mariette Wessels  Kennemer Kracht 
Norbert Huijts De Omslag 
Peter Oudhuis (Kennemerwind) 
René Windhouwer (Zon op Nijkerk, Nijkerkerveen etc...) 
Windvogel (Frank Schoenmakers) 
Aart Houwink, Onze zon Baarn 
Arthur Hilgersom - Deelstroom Delft 
Bas Hofman Coöperatie Duurzame Energie Reeshof 
brenda harsveld/ GrEK 
daan den ouden (Coöperatie HoekscheWaard Duurzaam) 
Dick Bierman (Voorne-Putten Energie) 
Erik Alsema (EC Bunnik) 
Ferd Schelleman, secretaris Energie Samen en namens van alles 
Ger Bakker Best Energie 
Johan Lok, Zon op Waterland 
Joost van Beek - Leudal Energie 
Lex mooiweer-Meerwind 
Lodewijk Zon op Leiderdorp 
martin ossendrijver vrijstad energie 
Menno van der Woude Nieuwe Lansinger Stroom 
Michael Urlings, 03energie oirschot 
Miel Janssen Wattnu 
Monique Sweep | Deltawind 
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Onno Eigeman | Energiek Halderberge 
Piet Melzer Gebiedscooperatie Nieuwkoop 
Rien Haasnoot, HCWV De Eendragt 
Roeland Kneppers, Bergen Energie (BE) 
sijtze brandsma (Samenwerkend Dongen) 
us kooperaasje, jappie rijpma 
Willem de Vries (Zon op Waterland Coöperatie) 
Willie Berentsen (sterk op stroom) 
Willy Verbakel, Drechtse Energie 
Wim Ouwerkerk Leimuiden Duurzaam 
Wim Schaap (Energiecoöperatie Wijdemeren) 
Guus Ydema (bestuur Energie Samen/Agem) 
Erik Boon van Ostade, Energie Coöperatie Meierijstad 
Fun Hendriks de-A 
Jan WM Verstijnen -De Groene Leye 
nel tiemens coöperatie warmtenet Ooost Wageningen (WOW) 
Peter Zaal - Zon op Garenkokers Kwartier 
Stefan Janssen (Duurzame Energie Coöperatie Zeist) 
Taco Kuiper Coen Coöperatie UA 
Thijs van Daalen (ZeewoldeZon) 
Wilma Paalman HvTOR en Hellendoorn op Rozen 
Wim Lemmens EC Hilverstroom 
Wim Wilschut Zon op Purmerend 
Zon op De Ronde Venen 
Johan Monster - Zonkracht Capelle 
Rens Beijer 
Aart Dijkstra + pawex 
Frans Meijdam (supporter en Voorne-Putten Energie) 
H. Claeys 
J. ter Schuur (Pawex) 
Machiel van Eendenburg 
Tineke Mook EnergiekLeiden | Buurtwarmte 
Wido van Heemstra 
Wieger Harkema, Meerwind 
Ad Verhage zonnecoopertie west-friesland 
Ad Nuijten Voorne-Putten Energie 
Adri Marsman Meerwind 
Afra Schouten (Pawex) 
Andres Bauer Zuidenwind 
Andries Metz - Energie Samen 
ArtGieteling 
Bea en Jogchum Kooi 
Chris Peeters 
Dick Verbeek (Voorne-Putten Energie) 
Floris Mokveld DuurzaamRoermond ODE lid 
Fred Ritskes (supporter en Voorne-Putten Energie) 
Freek Smulders 
Geert de Blecourt, medewerker Energie Samen 
Ger Keuzenkamp Coöperatie Zonkracht Capelle 
Hans Geluk (Pawex) 
Jacoba - Energie Samen 
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Jan Pronk 
Jan Ruiter - Duurzaam Kootwijkerbroek Coöperatie U.A. 
Job Swens 
Kirsten Notten | Buurtwarmte Energie Samen 
Leen van Doorn (Geonovum) 
Liesje Harteveld - Energie Samen (Host) 
Marco Tazelaar Econobis 
Martin de Boer (Zonnecooperatie West Friesland) 
Mart Vogelezang 
Piet-Hein Speel | Energie van Utrecht 
Rene van Vliet (Econobis) 
Sandra de Wolff, Vrijstad Energie 
Sjef van der Lubbe 
Tammo Hoeksema (Energie Samen, co-host) (Co-host, me) 
Titia Van Leeuwen (Wind en Zon voorheen Windnieuws) 
Siward Zomer (bedrijfsbureau Energie Samen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

Felix opent de vergadering om 14.00 uur, vandaag online. Intussen alweer de 19e binnen 
ruim 2,5 jaar. Meer dan 110 deelnemers dus grote opkomst! 

Liesje legt de online-spelregels nog even uit: iedereen op ‘mute’. Deelnemers stemmen in 
met opname. Stemmen door ja/nee te stemmen, via ‘Participants’ en vinkje onderin 
aanklikken. Als er een vraag/opmerking is, graag virtueel handje opsteken. Graag ook de 
schermnaam aanpassen zodat ook de organisatie waarvoor wordt deelgenomen vermeld 
wordt. 

2. Vaststelling agenda: 

Vraag Zon op Leiderdorp. Komen de verzekeringen aan de orde. Komt aan bod door Sijtze 
Brandsma. 

Verder geen opmerkingen over de agenda. 

3. Verslag 18e ALV van 18 september 2020 . Bijlage 1. Ter vaststelling: 

Titia van Leeuwen was wel aanwezig maar staat niet onder de aanwezigen. 
Verder geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd met bovengenoemde aanvulling.  

4. Jaarplan 2021 op hoofdlijnen (presentatie Sijtze Brandsma) 
 

http://energiesamen.nu/media/uploads/20200612%20Verslag%20ALV%2012%20juni%202020.pdf
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Jaarplan is afgelopen weken opgesteld. Sijtze Brandsma gaat dit verder toelichten. De 
presentatie wordt nog bijgewerkt en samen met dit verslag op de website gezet. 
René Windhouwer vraagt of dit Coöperatief aandeel van 50% in duurzame energie-opwek 
geldt voor projecten op land en ook op zee? Dit geldt alleen voor projecten op land. 
Wat is verschil tussen Eigen Vermogen (EV) en Vreemd Vermogen (VV): eigen vermogen 
houdt ook zeggenschap in. Vreemd vermogen (bankleningen) is erg goedkoop geworden 
waardoor je daar zeker gebruik van moet maken. Bij 10% EV heb je veel minder 
huishoudens nodig om tot 50% coöperatief aandeel te komen. Achtergestelde leningen 
tellen ook mee voor het eigen, risicodragend vermogen. Moet de verhouding EV-VV altijd 
20-80 zijn? Hoe groter het project hoe kleiner het aandeel EV. Bij kleine projecten kan het 
aandeel EV oplopen tot 50%. Banken willen graag financieren en hebben vertrouwen in 
Duurzame Energie projecten waardoor het aandeel VV hoger wordt. EV wordt gevraagd als 
risicodragend kapitaal bij Financial Close. De ontwikkelkosten worden gemaakt voor 
Financial Close. Eventueel kunnen deze bij FC als risicodragend kapitaal ingebracht worden.  
Elmar Theune: kan Energie Samen stimuleren dat coöperaties samenwerken op eigen 
vermogen te verkrijgen? Goed punt, daar gaat Energie Samen zeker aan werken. 
Regionale projectbureaus moeten zich snel ontwikkelen. Aantal fte’s op dit moment is 
onduidelijk. 
Felix Olthuis geeft nog aan dat niet alle vragen tijdens deze ALV beantwoord kunnen 
worden. Een aantal vragen zal later worden beantwoord. 
Vraag Piet Melzer over begroting Econobis: in de huidige begroting staat een kleiner verlies 
dan in de eerdere begroting. Het verwachte verlies gaat naar minus € 4.000. 
Felix Olthuis licht het liquiditeitsfonds nog toe: de liquiditeitsfaciliteit van € 250.000 moet 
nog verder uitgewerkt worden met de deelnemende leden (voorwaarden e.d.). Er zijn leden 
die mee willen werken. Dit fonds is nodig omdat Overheden en andere organisaties vaak 
pas laat aan hun verplichtingen voldoen. Hieraan zitten geen risico’s voor de leden van 
Energie Samen. In de volgende ALV komt het bestuur met een concreet voorstel. Op dit 
moment zijn er vanuit de ALV geen directe bezwaren tegen zo’n faciliteit. ALV akkoord met 
principebesluit. 
  

5. Concept-contributiereglement 

Felix Olthuis licht het voorstel van het contributiereglement 2021 toe. Voor zowel wind- als 
zonprojecten wordt de opbrengst in MWh als criterium genomen. Contributie wordt dan 
bepaald door de gemiddelde opbrengst over de afgelopen drie jaar. Als een bepaalde 
productie stopt blijf je toch enige jaren contributie betalen. 

Voor DE Ramplaan betekent dit een verdubbeling van de contributiekosten. ES wil naar € 
0,87 per MWH-opbrengst te gaan (dat geldt ook voor PAWEX leden). Betekent flinke 
verhoging maar daar verricht ES ook veel voor. Vervelend maar niets aan te doen, het gaat 
nog steeds om bescheiden bijdrages. 
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Piet Melzer geeft aan dat in een vorige versie opgesteld vermogen werd genoemd, niet de 
productie. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen coöperaties met en zonder 
opgesteld vermogen. Piet geeft nog een correctie op de formulering in het reglement. 

Bestuur Energie Samen kan wel met leden in overleg gaan als zij niet kunnen voldoen aan 
het nieuwe contributievoorstel. Dan kan een individuele oplossing gevonden worden. De 
ZoNL-coöperaties betalen t/m 2021 € 25 per jaar. Daarna vallen zij onder de algemene 
regels van het contributiereglement. 

Het effect t.o.v. vorig jaar is niet altijd duidelijk. Energie Samen heeft de gevolgen per lid 
niet berekend omdat die gemiddelde productiegegevens ook niet bij Energie Samen bekend 
zijn. Het maximum is verhoogd van € 5.000 naar € 15.000, hetgeen voor een paar 
coöperaties met veel productie behoorlijke gevolgen heeft. Hier is zo nodig overleg tussen 
de coöperatie en het bestuur Energie Samen mogelijk. 

Willy Berentsen: kunnen de productiecijfers extern gevalideerd worden? Voor wind is dat 
mogelijk via CertiQ, voor zon is dat lastiger maar daarbij gaan we uit van goed vertrouwen 
tussen de betreffende coöperaties en Energie Samen. 

Piet Melzer: bij begrotingsvoorstel graag een overzicht van de contributie-inkomsten. Felix 
Olthuis geeft aan dat zo’n overzicht aan het eind van 2021 kan worden gegeven, samen ook 
met de kosten die Energie Samen gemaakt heeft. 

Jan Willem Westra: Meer opgesteld vermogen zal leiden tot meer contributie-inkomsten. 
Felix Olthuis: inderdaad, daar rekent Energie Samen ook op. 

Jeroen van DE Ramplaan geeft aan dat het duidelijk is dat er veel gedaan wordt maar niet 
alles (steeds minder) is direct relevant voor deelnemers aan een postcoderoosproject. De 
activiteiten breiden zich uit waarbij de contributie steeds minder een vergoeding voor 
belangenbehartiging (van bestaande installaties) is en steeds meer voor het financieren van 
toekomstplannen. Hoewel het heel mooi is dat Energie Samen dat doet is het voor ons 
steeds moeilijker om de leden daarin mee te krijgen. De verwachting is dat dat met deze 
nieuwe regeling niet gaat lukken.  

Felix Olthuis geeft aan dat de contributie alleen dient voor het bekostigen van de 
verplichtingen en taken van de Coöperatie Energie Samen. De contributie staat dus los van 
de activiteiten van het Bedrijfsbureau dat zelf de opbrengsten en kosten in balans moet 
houden, evenals Econobis.  

Felix Olthuis concludeert dat er een meerderheid het voorstel steunt, maar dat er veel 
bezwaren en onduidelijkheden zijn. Het bestuur gaat zich hier over beraden in de 
bestuursvergadering van dinsdag 15 december. Wellicht dat dit leidt tot bijstellingen. In dat 
geval komt er in de volgende ALV in februari 2021 een aangepast voorstel. Er is terdege 
kennis genomen van de aarzelingen van de deelnemers. Volgens de Statuten worden 
blanco stemmen niet meegenomen in de telling, alleen de ja en nee stemmen. 
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Elmar Theune geeft aan dat het gewenst is om de verschillen t.o.v. het huidige (2020) 
contributiereglement helder aan te geven. 

6. Concept begrotingen Coöperatie Energie Samen, Bedrijfsbureau en Econobis BV 
a.  Concept begroting 2021 Coöperatie Energie Samen. 
b.  Concept begroting 2021 Bedrijfsbureau Energie Samen B.V.  
c.  Concept begroting 2021 Econobis B.V. 

De begroting(en) worden op de volgende ALV van 5 februari 2021 besproken vanwege 
tijdsgebrek. 
 

7. Belangenbehartiging en lobby: 

a. Postcoderoos (Siward Zomer). In de huidige regeling staat nog steeds dat geen 
nieuwe leden kunnen instromen. Dit moet nog geregeld worden. ES bestookt de 
TK. Hierover moet een amendement worden ingediend in de TK. Dit is nu een focus 
punt voor ES. De oude regeling loopt door tot 31 maart 2021. 
Het tarief in deze nieuwe regeling is behoorlijk verbeterd, naar 14,6 cent voor KV 
aansluitingen en 12,1 voor GV aansluitingen. Budget is opgehoogd naar € 100 mjn. 
per jaar; EZK is bang dat het niet besteedt gaat worden. Kortom, hier moeten we 
hard aan gaan werken. 
Teksten voor de nieuwe regeling zijn gepubliceerd voor consultatie. Energie Samen 
heeft hierop ene reactie geschreven. 

b. Energiewet 1.0: 
c. Warmtewet 2.0: Coöperaties moeten opboksen tegen grote spelers in deze markt. 

Energie Samen zet er op in dat ook kleine spelers lokaal actief kunnen zijn. Definitie 
van het Warmteschap moet nog wel in de wet worden toegevoegd. Hier werkt 
Energie Samen aan. 

d. Verzekeringen: Sijtze Brandsma licht dit toe. Premies zijn gestegen en voorwaarden 
minder aantrekkelijk. Energie Samen heeft een 
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering geregeld. Energie Samen is bezig met een 
verzekeringsmaatschappij voor een mantelpolis voor de Bedrijfsaansprakelijkheid 
en de Schadeverzekering voor PV panelen. 

 

   

8. Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen.   
             De data voor de komende AlV’s en bestuursvergaderingen zijn weergegeven in 
             Bijlage 6 voor deze bijeenkomst. 
 

9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting. 
- In de regio Rotterdam zijn veel gemeenten op zoek naar initiatiefnemers. In 

Rotterdam is een koepel opgericht waar nu 4 coöperaties onder zitten.  
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- Waar kan ik zien welke coöperaties lid zijn van Energie Samen? Felix Olthuis 
antwoordt dat hij dit zal kortsluiten met Tammo Hoeksema, die o.a. onze 
website beheert. 

- Lodewijk, Zon op Leiderdorp: fiscale vraag, In de nieuwe regeling (PCR) gaan de 
inkomsten naar de energiecoöperatie. Moet die daar vennootschapsbelasting  
over betalen? Energie Samen: wij denken van niet maar we werken aan een 
toelichting op deze zaken. 

- Mariette Wessels: op 31 maart moeten de panelen juridisch eigendom van de 
coöperatie zijn. Siward Zomer antwoordt: In principe is het hebben van een 
aankoop-bon voldoende. 

- Titia van Leeuwen: het Energie Samen blad WindNieuws is afgelopen jaar 
omgebouwd naar Wind & Zon, Vakblad Duurzame Energie. In de loop van 2021 
zal de inhoud verder uitgebreid worden met Warmte en de andere 
onderwerpen van de energietransitie. Er is een samenwerking aangegaan met 
Berghauser Pont Media, waarmee het blad een veel groter bereik kan krijgen 
en daarmee ook een goede financiële basis. Bovendien zal Energie Samen  
mede invulling gaan geven aan Klimaatweb.nl.  Op deze nieuwe website van 
Berghauser Pont, die op 21 januari 2021 viraal gaat, wordt alle benodigde 
kennis over de Energietransitie gebundeld. Wind & Zon, Vakblad Duurzame 
Energie, komt in 2021 zowel in papieren als digitale vorm beschikbaar, komt 4x 
per jaar uit en kent voor leden van Energie Same een flinke korting op het 
abonnement.   

- Joost van Beek vraagt naar coöperaties die ervaring hebben met samenwerking 
met commerciële projectontwikkelaars om de 50% lokaal eigendom te 
realiseren. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur. 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 
19e ALV ENERGIE SAMEN - Vrijdag 11 december 2020  - Utrecht/Zoom 

 8 

 


