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Aanwezig (144) 
Vertegenwoordigers van coöperaties of oud-PAWEX (113) 
Aad Rodenburg EC De Knotwilg, Adri Marsman Meerwind, Alexander van Steenderen 
(Energiek Schiedam), André Dippell (om | nieuwe energie), André Veldman (Zon op 
Bodegraven-Reeuwijk), Andrien EC Steenwijk, Andries Tieleman - Duurzaam 
Garenkokerskawartier O, Anne-Marie Poorthuis, energiecoöperatie wijdemeren, Antoine 
Curvers Kennemerwind, Arnold van Overeem (ZPV), Bas Hofman, Bene Perdok pawex vwg, 
BENG! Nicole van Overbeek, Bert Branderhorst ECLOZ, Blide Duk (Zon op Leiden), Cees de 
Haan Zon op IJburg, DE Ramplaan/ /Dion Gigengack, Dick Verbeek VPE, Dorpsmolen 
REdhuzum Jareg Jan Boersma, elmar theune - Vallei Energie, Endura, Erica de winter, vrijstad 
Energie, Erik J. Boon van Ostade, Energie Cooperatie Meierijstad, Floor van de Velde 
Drechtse Stromen, Floris Mokveld | Duurzaam Roermond, Frank (Windvogel), Frank Cornet | 
Kennemer Kracht, Frans Meijdam, Fred Hendriks (Zon4Ons, NoordGroningen, Fred Ritskes 
(Voorne-Putten Energie en prive), GC Nieuwkoop; Piet Melzer, Geert Jan Stolk (Zon op 
Nederland, Zon op Stadshoeve Tinteltuin, Zon op Stadshoeve), Ger Bakker Best Energie, 
Gerard Bakker van Opgewekt Rijssen, Gerard Doets (Innofund Zet de Zon aan het werk), 
Hanneke Zon op Heemste de, Hans Adams duurzaam West Betuwe, Harrie Swarte, Harriet 
Bernts Morgen Groene Energie, Harry Hannink (De Vlaas), hermanjulsing, Ingrid Houtepen 
Zon op Zeeburg, ivowerners COvoorne putten energie, Jacqueline Bergink, Zon op K&N, jan 
de keijzer econobis zon4ons, Jan Dirven, Jan Fikken | GldH2, Jan Koster Zon op Voorschoten, 
Jan Ruiter (Duurzaam Kootwijkerbroek Coöperatie, Jan Stamhuis (Heiloo Energie), Jan van 
Dockum Energiecoperatie Huibertstroom, Jan Westra vwf, Jan Willem Westra zuidenwind, 
Jelte Boeijenga (Blijstroom), Jim Kluyver, Johan Lok Zon op Waterland, Johan Monster 
Zonkracht Capelle, John Renirie (Coöperatie Zonkracht), Joost van Beek Leudal Energie, Jos 
Nij Bijvank DEC-Oisterwijk, Jos Notenboom, Karin Prins (GrEK), Kennemerwind Piet, Kor van 
Es (OnzeZon Baarn), Lex Albers, Woerden Energie, Lex Hoefsloot (Energie Samen 
Gelderland), Lex mooiweer-Meerwind, Lodewijk Zon op Leiderdorp, Maike pawex, Manuel 
den Hollander | NHEC, Mariette Wessels I Kennemer Kracht, Mart van der Helm/Zon op 
Zoeterwoude, Martijn Mewe | Energiek velsen, Martin Pohlkamp / Energie Coöperatie 
Gouda, Michael Urlings (O3energie), Miel Janssen Wattnu, Monique Harmsen Energie 
Cooperatie Loenen, Monique Sweep | Deltawind, nel tiemens wow, nico groenewegen, 
Onzezon Baarn, Onno Eigeman Energiek Haldenberge, Peter Oudhuis (Kennemerwind), Piet 
Visser, Q. Gerard Adema (Noordenwind), Reijer van de Kuilen Duurzaam Kootwijkerbroek, 
René De Rond, Renske Bouman Energie Coop. Valthe, Richard vd Maden (Opgewekt 
Drimmelen), Rien Haasnoot, HCW De Eendragt, rik Alsema (En. coop. Bunnik), rinus zebregts 
(Zon op Heusden), Roeland Kneppers (Bergen Energie), Ronald Korpershoek (Opgewekt 
Houten), RUud vlek (Zon op De Ronde Venen), Sander van t Verlaat VPE, Sandra de Wolff 
vrjstad Energie, Sarida EigenWjkse Energie Coöperatie, Solar Green Point Woerden -Henri, 
Stefan Janssen (DECZeist), Taco Kuiper Coen Cooperatie U.A., Theo Bijkerk ECSteenwijk, 
Theo de Bruijn - Wageningen- Cooperatie wOw, ThomV (Coöperatie deA), Tiemen Jan Bos 
(Blijstroom), willem de Vries (Zon op Waterland), Willie Berentsen | coop. Sterk op Stroom, 
Willy Verbakel, Drechtse Energie, Wim Didderen ( De Omslag, Voerendaal), Wim Jan 
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Ligtenberg Rijn en lJssel Energiecooperatie, wim ouwerkerk Leimuiden Duurzaam, Wim 
Sederel, Wim Wilschut (Zon op Purmerend) 
 
Individuele leden (supporters, 10) 
A.C. de Groot, Chris Peeters, Freek Smulders, H.Claeys, Leo Bosland, Marc Mangnus, Mario 
Berends, Merel Toussaint, Wieger Harkema, Ype Kingma 
 
Onbekend (6) 
Coos, iPad van Sjef, Phone van Martin, Piet, Stefanie, Tinus 
 
Energie Samen bestuur/adviseur (6) 
Andre Jurjus (kandidaat bestuurslid), Axel Posthumus (Energie Samen/Windunie), Brenda 
Harsveld (Energie Samen/ GrEK), Felix Olthuis (Energie Samen), Ferd Schelleman (Energie 
Samen), Guus Ydema, Energie samen / Agem, Norbert Buiter (Energie Samen) 
 
Energie Samen Bedrijfsbureau (7) 
Cilou Bertin Energie Samen, Jacoba Batstra Energie Samen, Kirsten Notten | Energie Samen 
Buurtwarmte, Liesje Harteveld Energie Samen, Sijtze Brandsma Energie Samen, Siward 
Zomer (Energie Samen), Tammo Hoeksema (Energie Samen) 
 
Overig (2) 
Celine de Vries (Legal Voting), Titia Van Leeuwen (Windnieuws) 

Verslag 
1 

 

Opening en mededelingen, nieuwe leden 
Liesje Harteveld licht de procedures voor deelname en het stemmen nog even toe. 
Felix Olthuis toont een lijst met 13 nieuwe leden. 
  

2 

 

Vaststelling agenda 
De begroting is de vorige keer niet besproken maar komt nu aan de orde onder het punt 
Contributiereglement. 
Verder geen suggesties voor de agenda. De vergadering stemt in met de agenda via een 
proefstemming om de stemprocedure te testen.  

3 

 

Verslag 19e ALV van 11 december 2020. Ter vaststelling.  
Een deelnemer, Elmar Theune geeft aan dat ze niet op de lijst van aanwezigen 
vermeld wordt. 
Lodewijk van Aernsbergen (Zon op Leiderdorp): de rondvraag ging niet alleen over 
de vennootschapsbelasting maar ook over de inkomstenbelasting voor 
certificaathouders. Hierop is via de mail voorlopig geantwoord. Hier wordt 
overigens aan gewerkt. Met deze aanvullingen wordt het verslag vastgesteld.  
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Voorstel benoeming nieuw bestuurslid André Jurjus. Ter besluitvorming. 
Het bestuur vindt een brede expertise belangrijk waarbij André Jurjus een 
waardevolle aanvulling kan geven. André Jurjus vertelt iets over zijn achtergrond. 
Vanaf 2004 gewerkt aan de Energiemarkt bij Min EZ. Daarna directeur bij Energie 
Nederland (2008). Na 2013 belangstelling gekregen voor de coöperatieve 
ontwikkeling, en vervolgens overgestapt naar de Netbeheerders. Vorig jaar 
benaderd om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de 
coöperatieve samenleving.  
De stemming levert het volgende resultaat: 71 stemmen uitgebracht, waarvan 69 
ja en twee blanco. 
Directiewisseling Bedrijfsbureau. Geert de Blécourt wordt directeur financiën en 
Bjorn Veenstra hoofd financiële administratie. Ter kennisgeving. 
  

5 
 

Bestuurssamenstelling en taken bestuursleden  
Het overzicht zal uiteraard nog worden aangepast met de benoeming van André 
Jurjus.  

6 

 

Voorstel contributiereglement 2021 
Het aangepaste voorstel is besproken met de grotere coöperaties die mogelijk de hogere 
contributie van € 15.000 zouden moeten gaan betalen, i.p.v. € 5.000. De financiële 
uitwerking is meegestuurd. 
Joost van Beek (Leudal Energie) geeft aan dat een meerjarenplanning ontbreekt. Komt 
Energie Samen uit met deze contributie-aanpassing. Felix Olthuis licht toe dat het huidige 
reglement het bestuur behoorlijk blijvend lijkt, hiermee kan Energie Samen de komende 
jaren uit. Nog onduidelijk is de financiële impact van de belangenbehartiging. Bij toename 
van ledenaantal en groei van het opgesteld vermogen zal ook die contributie toenemen. 
Peter Oudhuis (Kennemerwind) heeft voorgesteld om verouderde installaties vrij te stellen 
van deze contributieregeling. Voorstel is dus om niet renderende installaties vrij te stellen 
in deze regeling. Dit is nog niet in het bestuur besproken, maar is zeker een voorstel. Het 
bestuur komt hier nog op terug. 
Cor van Hessen: vertegenwoordigt een Zon-op coöperatie met 1 installatie. Contributie is 
nu € 25. Binnen dit reglement zou de contributie straks nogal veel hoger uitvallen, € 200, 
een ver-8-voudiging. Een behoorlijk deel van het budget gaat naar lobbywerk. Ook extra 
problemen door de gewijzigde PCR-regeling waardoor panelen niet verhandelbaar 
worden. Felix Olthuis geeft aan dat de huidige contributie wel bijzonder laag is. Energie 
Samen, i.c. Siward Zomer, heeft laten zien dat er met veel inspanning ook veel bereikt kan 
worden. Belangrijke prestatie die zeer de moeite waard is. Zulke zaken kunnen alleen goed 
worden opgepakt en zijn alleen mogelijk met een hogere contributie. Ook de kleinere Zon-
coöperaties moeten wat meer gaan bijdragen. 
Frank Schoemakers (Windvogel): vorige week nogal kritisch maar wij staan na de 
gesprekken achter het huidige voorstel. 
Johan Lok: Waarom staat er vanaf positie 7 nul bij het aantal leden? Felix Olthuis geeft aan 
dat we in die categorie nog geen leden hebben. Zodra er wel leden in die categorie bij 
komen wordt wel direct duidelijk wat hun contributie wordt. 
Wim Sederel: met wie van de koepels is gesproken. Felix Olthuis: met diverse koepels 
gesproken. De cashflow in Energie Samen Gelderland is klein en we gaan dit jaar weer met 
hen in gesprek. 
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Een van de deelnemers stelt voor om op de website een kruistabel te maken waarop de 
leden kunnen zien wat hun contributie wordt door beide staffels op de assen weer te 
geven. Felix Olthuis geeft aan dat dit zeker zal worden onderzocht. 
 
Contributiereglement: Geen reacties in de chat en geen ‘handjes’. 
Stemming over het contributiereglement: 75 stemmen uitgebracht, 2 blanco en 11 tegen, 
62 voor. Het contributiereglement is hiermee aangenomen. Het bestuur komt nog terug 
op een aantal opmerkingen en suggesties die zijn gedaan. 
Rinus Zebregts (Zon op Heusden) geeft aan het voorstel te steunen, ook al moeten kleinere 
coöperaties aanzienlijk meer gaan betalen. Energie Samen heeft ook veel bereikt in het 
Klimaatakkoord met o.a. het streven naar 50% lokaal eigendom. Geertjan Stolk sluit zich 
hierbij aan. 
Felix Olthuis vult nog aan dat hiermee ook de begroting van de coöperatie Energie Samen 
is goedgekeurd. 
  

7 

 

Update Werkplan 2021 
Sijtze Brandsma licht het schema in Bijlage 5 nader toe. Ontwikkelfonds vordert erg 
langzaam. Provincie Zuid Holland heeft geld overgemaakt, dus daar kunnen we beginnen, 
dat geldt voor Utrecht op korte termijn. Voor de andere provincies gaat het nog even 
duren. Friesland heeft zich teruggetrokken en gaat met een eigen fonds aan de slag.  
Cofinanciering kan o.a. beschikbaar komen van Meewind of van andere coöperaties. Daar 
is wel ruimte voor. Bij grote projecten is cofinanciering normaliter geen probleem. Bij 
financial close moet geld worden opgehaald, vreemd vermogen , maar vaak ook eigen 
vermogen. Leningen onder 1 mln. zijn moeilijk voor banken. Gewerkt wordt aan 
alternatieve financieringsmogelijkheden: 

- Meewind is bereid om via een achtergestelde lening te financieren; 
- Rabobank wil ook op deze manier meedoen 
- Met REScoop EU wordt hier ook over gesproken: hoe kunnen coöperaties elkaar 

helpen. 
Vreemd vermogen bij grote projecten is normaliter geen probleem. Voor de kleinere (< 1 – 
3 mln) is Energie Samen bezig om een Vreemd Vermogen-fonds in te richten, samen met 
Rabo, Triodos en ASN. Doel is om dit 1 april gereed te hebben. 
Piet Melzer (Nieuwkoop): wat voor vergoeding vragen Meewind en de Rabobank? Nog niet 
duidelijk maar kan rond 3 tot 5 % zijn. 
Joost van Beek: met gemeentegarantie zijn bepaalde andere banken (Waterschapsbank) 
ook mogelijk. Vanwege hun lage rentetarief is dat zeker een interessante optie. 
Onno Eigeman Energiek Haldenberge: Noord Brabant doet niet mee in Het 
Ontwikkelfonds. Er is wel een regionaal fonds in West-Brabant dat wellicht zou kunnen 
participeren. Kan dat? Ja, dat kan, hetzelfde speelt in de Achterhoek. 
Miel Jansen: zijn de achtergestelde leningen ook beschikbaar voor zon en/of warmte? Ja, 
in ieder geval voor zon, in principe ook voor warmte. 
Elmar Theune: Is het een optie om nog eens bij de provincies langs te gaan die nu niet 
meedoen? Sijtze Brandsma: zeker, coöperaties kunnen dit bovendien ook zelf bij hun 
provincie aan de orde stellen. Verschillende provincies hebben wel eigen 
subsidieregelingen voor projectontwikkeling. 
 
Begroting Bedrijfsbureau: 
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Totaal budget is ca. € 1,6 mln, verdeeld over verschillende activiteiten en naar kosten- en 
opbrengstencategorie. In verband met de liquiditeitspositie van het Bedrijfsbureau is 
gezocht naar een kredietfaciliteit gevuld met bijdragen van de leden. Positie is inmiddels 
behoorlijk verbeterd en er is op dit moment geen behoefte aan die kredietfaciliteit. 
Frank Schoenmakers (De Windvogel) vraagt of bepaalde subsidies al zijn toegekend. Sijtze 
Brandsma: dat is nu het geval. 
Kan meer inzicht gegeven worden in de verschillende projecten, verkregen subsidies e.d. 
Sijtze Brandsma: dat is op zich geen probleem, informatie is beschikbaar. Het is aan het 
bestuur om te bepalen wat doorgezet wordt naar de leden. Joost van Beek sluit zich bij 
deze wens aan. 
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Belangenbehartiging en lobby  

a)  
 

a. Netinfrastructuur en aanverwante zaken.  
Bij afwezigheid van Leon Straathof licht Felix Olthuis dit toe. Zeer belangrijk 
onderwerp voor alle activiteiten en projecten van Energie Samen en de leden. Een 
van de acties was bijvoorbeeld dat Stedin een veel hogere prijs voor zijn kabels 
wilde gaan vragen. Leon Straathof heeft hier namens Energie Samen bezwaar 
tegen aangetekend en dat lijkt succes te gaan hebben.  
Energie Samen wil door ACM bevestigd worden als de vertegenwoordiger van de 
windbranche worden aangemerkt, zoals onze fusiepartner PAWEX dat ook was.  
Chris Peters wil graag weten of we ook op slimme wijksystemen ingaan. Felix 
Olthuis: ja onder punt 8e komt dat aan de orde. 

b)  
 

b. Postcoderoos, Energiewet 1.0, Warmtewet 2.0 (Siward Zomer).  
PCR: de salderingsregeling is controversieel verklaard dus daar komt pas een 
besluit over bij een nieuw kabinet. De nieuwe PCR regeling kan per 1 april 

aanstaande starten. Voor de oude PCR staat de overdraagbaarheid van 
certificaten nog open. Hier lijkt nu toch beweging in te komen. Dit wordt op korte 
termijn met de ministeries besproken. Het wordt opgelost maar het kan nog even 
duren, hopelijk voor de zomervakantie. 
Nieuwe PCR start vanaf 1 april. Eind maart moet er een goede toelichting op de 
uitwerking van deze regeling zijn. 
Jelte Boeijenga (Blijstroom) spreekt zijn waardering uit voor al het nuttige werk. 
Wordt die overdraagbaarheid inderdaad geregeld? Siward Zomer: de verwachting 
is dat dat gaat lukken, maar hier moet voorzichtiger over worden 
gecommuniceerd. Dus wel voorbehoud aangeven. 
Piet Melzer (Gebiedscoöperatie Nieuwkoop): Recent nog een brief ontvangen van 
de Belastingdienst over het splitsen van de opbrengst bij verandering van 
energieleverancier. De brief gaat over gelijktrekken van het boekjaar. Siward 
Zomer: hier moet over worden overlegd. 
Willy Verbakel: onder deelnemers in een project kan nog steeds worden 
overgedragen. 
Theo Bijkerk heeft een opmerking over de overstappers. Overstappers moeten wel 
switchen naar leveranciers die de PCR ondersteunen. 
Felix Olthuis geeft aan dat Econobis een aantal wijzigingen niet aan kan, Ozon kan 
dat blijkbaar wel. Sijtze Brandsma geeft aan dat die functionaliteiten van Ozon 
overgezet worden naar Econobis. 
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Joost van Beek geeft aan dat de administratie in de nieuwe regeling veel 
eenvoudiger is. Het zou mooi zijn als die ook in de bestaande regelingen worden 
ingezet. 
Peter Oudhuis bedankt Siward Zomer nog voor het vele nuttige werk. Is de 
deelname in de nieuwe PCR projecten gemaximeerd? Siward Zomer: er geldt een 
gemiddeld vermogen per project; voor wind gemiddeld 2kWp per lid, voor zon 
5kWp per lid. Je moet dus voor ieder project voldoende leden hebben. 

 
c) Warmtewet: Collega’s van Buurtwarmte zijn hier mee bezig. Veel bereikt via de 

Warmtecoalitie. Coöperaties kunnen zelf kleinere projecten (tot 1.500 bewoners) 
ontwikkelen.  

 
d) Energiewet: Energie Samen is druk bezig met de consultatieronde voor de 

Energiewet. We komen in de Energiewet als een marktpartij.  
De experimenteerregeling valt weg voor energiecoöperaties. Eigenlijk een 
vreemde zet.. Gelijke toegang tot de markt kan betekenen dat kleine partijen niet 
gelijk worden behandeld als grotere partijen, juist om een gelijk speelveld te 
creëren. Voor coöperaties zou soms voorrang moeten worden gerealiseerd om dat 
gelijke speelveld te realiseren. Lokale congestie weegt erg zwaar voor kleine 
coöperaties. 
Er komt een optie voor het leveren zonder vergunning door een groep van actieve 
consumenten. Een energiecoöperatie is in feite zo’n groep van actieve 
consumenten. 

 
e) Felix Olthuis geeft aan dat energiecoöperaties en Energie Samen nu in de 

energiemarkt wel gezien worden. Samenwerking met NVDE en NWEA is erg 
belangrijk. Kosten voor Leon Straathof worden met Holland Solar en NWEA 
gedeeld. NVDE vertegenwoordigt Energie Samen erg goed. Felix Olthuis en Siward 
Zomer zitten beiden in het bestuur van NVDE. 

f) Puntje g van de agenda is hiermee ook behandeld. 
g) De Participatiecoalitie is het laatste jaar in gegaan. We zijn met de partners bezig 

om een vervolgsubsidie voor te bereiden bij BiZa. 
h) Ontwikkelfonds: Het ontwikkelfonds is hierboven al uitgebreid toegelicht en 

besproken. 
i) RES’en en Aardgasvrije wijken en de noodzaak voor flexibiliteitsdiensten. Stand 

van zaken. 
Aardgasvrije wijken toont aan dat het erg moeilijk is om een kostenneutrale 
business case voor elkaar te krijgen. Sijtze Brandsma bekijkt met de Rabobank of 
een rendabele businesscase mogelijk zou kunnen zijn. Dat blijkt nog niet zo 
eenvoudig, ook niet met subsidiegeld. 
 RES’en: wethouders werken heel hard om e.e.a. per 1 juli rond te krijgen. 
Doelstellingen uit het Klimaatakkoord worden met de huidige RES-voorstellen 
gehaald, volgens het PBL, als het niet echt tegenvalt. Dit hangt ook samen met de 
SDE++ uitputting. Bekeken wordt wat de extra doelstelling van 55% reductie (EU-
doelstelling) betekent.  
Willy Berentsen: het zou mooi zij als de Lokale Energie Monitor eerder beschikbaar 
komt zodat die gebruikt kan worden voor de RES 2.0. 50% lokaal eigendom wordt 
nog erg liberaal uitgelegd. De definitie van Lokale Energie moet nog verder 
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aangescherpt worden, en ook goed terecht komen in de beleidskaders van de 
gemeenten. 

j) Project slimme energie-oplossingen, SIRE. 
Felix Olthuis geeft aan dat we hiermee lokaal slimme energieoplossingen proberen 
te regelen. Ook veel juridische aspecten. Die worden in een breder project 
behandeld met 5 regio’s. We hopen binnen twee weken een handleiding hierover 
rond te kunnen sturen. Daarnaast is een groep van onze mensen bezig over 
flexibiliteitsoplossingen. Zij gaan de financiële en juridische aspecten aan elkaar 
knopen. 

k) Voortgang Pilots met Ennatuurlijk. Streven is enkele startprojecten samen te doen 
en een intentieverklaring op te stellen. 

l) Voortgang Uitvoeringsoverleg Klimaattafel, berichten NVDE, NWEA. 
m) Klimaatweb, samenwerking Energie Samen (Wind&Zon Vakblad Duurzame 

Energie) en Berghauser Pont Media. Titia van Leeuwen licht dit toe; dit is in januari 
van start gegaan. Vanuit de redactie van Wind&Zon voeden we nu ook 
Klimaatweb. Wordt vooral abonnee van Wind&Zon, dan kun je ook het archief 
inzien.  

n) Kirsten Notten (Buurtwarmte) geeft nog aan dat zij ook meedoen in het 
lobbycircuit rond de Warmtewet. De participatieprincipes gaan niet alleen voor 
gemeenten maar ook voor de coöperaties gelden. Binnen ES is er een expertgroep 
maar inbreng van alle leden is welkom. 

o) Nationale Coöperatie Raad: diensten t.b.v. onze leden. Felix Olthuis wijst op deze 
bijlage, erg nuttig om kennis van te nemen. 

p)  q)   

9  Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. Dit stuk is ter kennisname. 
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Wat verder ter tafel komt, rondvraag, en sluiting 
Joost van Beek: steeds meer bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid t.g.v. 
windmolens. Moeten we hier als Energie Samen geen stelling in nemen. Felix Olthuis gaat 
dit opvolgen met NWEA. 
Businesscase voor zon is erg zwak. Moet de 6,3 eurocent in de SDE niet omhoog dit is veel 
te weinig en dan komen er niet veel zonneparken meer. Hier is aandacht voor geeft Siward 
Zomer aan. 
Sijtze Brandsma over verzekeringen: we verwachten binnenkort via ACHMEA een 
geschikte mantelovereenkomst te hebben voor de aansprakelijkheidsverzekering. Voor de 
schadeverzekering is dat nog niet het geval. 
Titia van Leeuwen: het is erg moeilijk om’ Windalarm’ te overtuigen. Er zijn een aantal 
artikelen die hierbij kunnen helpen. 
 
Felix Olthuis sluit de ALV om 15.55 uur. 

 


