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Concept-verslag 
 

Aanwezig 
• Namens lidorganisaties (75) 

• Persoonlijk (9) 

• Gasten (2) 

• Onbekend (3) 

• Bestuur Energie Samen (5) 

• Bedrijfsbureau Energie Samen (13) 
 
Namens lidorganisaties (75) 
A van der Leij (Kennemerwind), Ad van den Brandt (Morgen Groene Energie), André Dippell 
(om I nieuwe energie), Andrea Van de graaf (Zuiderlicht), Andries Tieleman (Duurzaam- en 
Zon op Garenkokerskwartier), Anne Marieke Schwencke (Rijnland Energie), anno Eigeman 
(Energiek Halderberge), Anton Euren (Energie Dongen), Arnold van Overeem (ZPV), Arthur 
Hilgersom (Deelstroom Delft), Bas Hofman (CDER), Berry van t Wel (Zon op World Forum), 
Bert Branderhorst (ECLoZ), Blide Duk (Zon op Leiden), Brenda Harsveld (Groninger Energie 
Koepel), Carol Olson (Eurosolar), Cees de Haan (Zon op IJburg), Claudia Hofemann 
(Deelstroom Delft), Cor van der Blom (Nieuwe Lansinger Stroom), Dekkers (Ecloz), E.F. 
Dieleman (Zon op Rijswijk Z-H), Erica de Winter (Vrijstad Energie), Erik Alsema (En. Coop. 
Bunnik), Erik J. Boon van Ostade (Energie Coöperatie Meierijstad), Esther Hardi (2030.nu), 
Floris Mokveld (RoerOm Energie), Frank Lenzmann (Eurosolar), Frank Schoenmakers 
(Windvogel), Fred Ritskes (Voorne-Putten Energie), Freek Smulders (CPO Philipsdorp), Frits 
van Muijden (Eendragt), Ger van Os (Alex Energie), Gerard Bakker (Opgewekt Rijssen), Har 
Geenen (REScoop Limburg), Harrie Swarte (Zon op Heuvelrug), Henk Muis (EigenWijkse 
Energie Coöperatie), Jan Ruiter (Duurzaam Kootwijkerbroek), jan van der vliet (Veluwe-
Energie), Jan van Oockum (Energiecoöperatie Huibertstroom), jan willem westra 
(zuidenwind), Jelte Boeijenga (Blijstroom), Johan Lok (Zon op Waterland), john dietz 
(HilverZon), John Renirie (Coöp ZonKracht), John van Diepen (Almeerse Wind), Joost van 
Beek (Leudal Energie), Jos Nij Bijvank (DEC-Oisterwijk), Jos Notenboom (Zon op Rijswijk), 
Jurgen van der Heijden (VEINH), Kees Donker (ValleiEnergie), Kees Timmer (Zon op 
Macharen), Koos Timmer (DE Knotwilg), Laura van den Berge (Zon op Purmerend), Lex 
Albers (Woerden Energie), Lex Mooiweer (Meerwind), Loes van der Putten (Zon op 
Waterland), Martin Ilbrink (Blauwvinger Energie), Miel Janssen (Wattnu), nel tiemens 
(warmtenet oost wageningen), Pauline Westendorp (02025), Piet Melzer (Gebiedscooperatie 
Nieuwkoop), R Boesenkool (Duurzaammarkenbinnen), Rachad Ghaddoura (Hoom), Reijer 
van de Kuilen (Duurzaam Kootwijkerbroek), Rik Stigter (o.a. Samenwind, Tinallinghe), Rob de 
Bruijn (coöperatie Riel Goirle), Rob van Esseveldt (Zon op Zuidplas), Roeland Kneppers 
(Bergen Energie), Ruud Vlek (Zon op De Ronde Venen), Stefan Janssen (Windunie & DEC-
Zeist), stefanie claessens (energie cooperatie me…), Titia Van Leeuwen (Wind & Zon), Willem 
de Vries (Zon op Waterland), Wilma Paalman (HvTOR en HOR), Wim Jan Ligtenberg (Rijn en 
IJssel energiecoöperatie) 
 
Persoonlijk (9) 
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Ad Verhage , Ernst Vuyk , Kees de Wildt , Maike Bouma (VWF), Marjolein Tillema , Niek van 
der Snoek , Rein de wolff , Wido van Heemstra , Fred Meiring 
 
Gasten (2) 
Pascal Weijers (Windunie), Ronald Korpershoek  (Rabobank) 
 
Onbekend (3) 
Dick , Gerard , iPad van Charles Frederik 
 
Bestuur Energie Samen (5) 
André Jurjus , Felix Olthuis , Ferd Schelleman , Guus Ydema , Norbert Buiter 
 
Bedrijfsbureau Energie Samen (13) 
Anneroos Troost , Bjorn Veenstra , Cilou Bertin , Geert de Blecourt , Kirsten Notten , Leon 
Straathof , Liesje Harteveld , Marco Tazelaar , Piet-Hein Speel , Rene van vliet , Sijtze 
Brandsma , Siward Zomer , Taco Kuiper 
 

Afgemeld 
Drentse KEI, Energie coöperatie Teylingen, Coöperatieve WeSpark Zaanstreek, Machiel van 
Eendenburg, Axel Posthumus (bestuur/Windunie) 
 

Verslag 

1 

 

Opening en mededelingen, nieuwe leden 
Liesje Harteveld licht de procedures voor deelname en het stemmen nog even toe. 
EUROSOLAR.NL is lid geworden. Hoom gaat met Energie Samen onderzoeken hoe 
Hoom kan fuseren met Energie Samen. 
Felix Olthuis toont een lijst met een aantal nieuwe leden. 
  

2 
 
Vaststelling agenda. 
Geen suggesties voor de agenda.  
  

3 

 

Verslag 20e ALV van februari 2020. Ter vaststelling.  
Op pagina 3 wordt de vraag gesteld hoe om te gaan met verouderde installaties. Dit 
punt staat op de agenda (punt 10). 
Pagina 4: 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 niet wordt overgenomen.  
Pagina 5: meer inzicht in subsidies etc. Op volgende ALV geven we een update hierover. 
Met deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld, via een proefstemming. Eén 
blanco stem, overige akkoord.   
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4 

 

Jaarverslag 2020 
Nel Tiemens vraagt naar pagina 8 waar een deel van de zin ontbreekt. Deze wordt 
aangevuld. 
Piet Melzer: Veel waardering voor het uitgebreide verslag. In het verslag wordt geen 
melding gemaakt van de activiteiten van Hoom terwijl Hoom ook actief is met Econobis 
e.d. Felix Olthuis geeft aan dat ook van andere leden (Mobiliteit Samen) geen info is 
opgenomen. Een verwijzing naar documenten van Hoom was op zijn plaats geweest. 
Wilma Paalman geeft aan dat het verslag goedgekeurd kan worden met de aanvulling 
dat de zin op pagina 8 wordt aangevuld. 
Henk Muis geeft ook zijn complimenten over het jaarverslag. Op pagina 14 is heel mooi 
aangegeven hoe al die verschillende organisaties met elkaar samenhangen. 
 
Felix Olthuis geeft aan dat er nog een samenvatting c.q. publieksversie van dit verslag 
komt. Het overzicht op pagina 14 geeft wel een fout: E-Decentraal is niet de opvolger 
van ODE. Deze organisaties zijn samengevoegd in ODE-Decentraal. 
De deelnemers gaan akkoord met vaststelling van het jaarverslag. 
  

5 

 

Jaarrekening Bedrijfsbureau Energie Samen. 
Felix Olthuis is blij met de versterking van de directie van het Bedrijfsbureau met Geert 
de Blécourt. Hij heeft de financiën behoorlijk opgeschoond. 
Verder geen opmerkingen. 
  

6  Jaarrekening Econobis B.V. Ter informatie. 
Geen opmerkingen over de jaarrekening Econobis.  

7 
 
Jaarrekening Coöperatie Energie Samen. 
Geen opmerkingen over de Jaarrekening coöperatie Energie Samen. 
  

8 
 
Verslag Kascommissie 2020. Benoeming kascommissie.  
Besloten wordt om eerst het verslag van de Kascommissie te bespreken. 
Na bespreking punt 8 wordt er gestemd over de jaarrekening: 
Frank Schoenmakers licht het oordeel toe. De cijfers zijn akkoord bevonden. De drie 
jaarrekeningen sluiten aan op de werkelijkheid en de commissie adviseert de ALV om 
hiermee akkoord te gaan. De commissie heeft geadviseerd om beter te checken of aan 
subsidievoorwaarden wordt voldaan. Dit wordt onderzocht, nog geen conclusies.  
Ledencontributies plaatsen in een aparte grootboektitel zodat deze inkomsten 
zichtbaar zijn. 
Piet Melzer vraagt zich af of vanwege de toename van de omvang van de financiën het 
niet aan te bevelen is om voortaan een registeraccountant om een officiële 
accountantsverklaring te vragen. Frank Schoenmakers vindt wel dat de 
accountantscontrole al snel richting € 20.000 zal gaan. Wettelijk is het nog niet nodig. 
Felix Olthuis gaat dit in het bestuur aan de orde stellen. 
Ook wordt geen toegevoegde waarde verwacht van een registeraccountant. Ook Geert 
de Blécourt is van mening dat zo’n bedrag beter besteedt kan worden. 
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Benoeming Kascommissie 2022: De huidige kascommissie heeft dit nu twee keer 
gedaan. Energie Samen gaat op zoek naar een nieuw kascommissielid. Vervanging is 
niet absoluut nodig maar is wel de gangbare praktijk. In de volgende ALV wordt een 
voorstel voor de nieuwe kascommissie op de agenda gezet. Leden worden uitgenodigd 
zich beschikbaar te stellen. 
Frank Schoenmakers en Jan-Willen Westra stellen zich beschikbaar voor de controle 
van de Jaarrekening 2021.   

9 
 
Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020 
Felix Olthuis vraagt of er bezwaren zijn tegen de décharge van het bestuur: geen 
bezwaren, dus wordt het bestuur gedéchargeerd.  

10 

 

Kleine aanpassing contributiereglement 2021 (Bijlagen 7a en 7b) 
De aanpassing hangt samen met het feit dat diverse coöperaties hebben opgemerkt dat 
er nog windturbines in bedrijf zijn zonder subsidie dus nauwelijks of niet lonend zijn. De 
opbrengst van deze molens hoeft niet te worden opgeteld bij het vermogen waarover 
de contributie wordt vastgesteld. 
Geen vragen of opmerkingen. Ook geen bezwaren tegen deze aanpassing, dus wordt 
deze wijziging vastgesteld. 
  

11 

 

Aftreden voorzitter Felix Olthuis 
Felix Olthuis heeft zich voorgenomen om af te treden. Felix Olthuis blijft tot 1 
september aan en het bestuur wil dan het stokje overgeven aan André Jurjus. Siward 
Zomer benoemt nog dat de huidige situatie en organisatie van de energiecoöperatie 
wereld in belangrijke mate aan Felix Olthuis te danken is. Als afscheid wordt er een 
interessant congres georganiseerd. 
 

12 

 

Benoeming André Jurjus tot voorzitter. 
André Jurjus wijst op pagina 14 van het jaarverslag waar blijkt waarmee Felix Olthuis 
zich de afgelopen jaren wel niet mee bezig heeft gehouden. Hij licht zijn achtergrond en 
motivatie toe. 
Er zijn geen tegenstemmen op deze benoeming: 52 stemmen voor, geen tegen of 
blanco. Daarmee zal André Jurjus per 1 september het voorzitterschap overnemen. 
 

13 

 

Instellen focusgroepen diverse geledingen. 
Voor een aantal leden bleek dat de afstand tot het bestuur te groot werd gevonden. De 
focusgroepen moeten deze afstand verkleinen en meer betrokkenheid geven van de 
leden bij het reilen en zeilen van Energie Samen. 
Leden kunnen zich de komende dagen opgeven voor een of meer van de focusgroepen. 
Bij teveel aanmeldingen kiest het bestuur er tien, afhankelijk van regionale spreiding 
e.d. Niet-gekozen leden worden dan agenda-lid. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Energie Samen gaat in de komende weken 
uitnodigingen sturen aan alle leden. 
Ernst Vuijk vraagt zich af of bestuursleden binnen Energie Samen ook taken hebben die 
in lijn liggen met het onderwerp van de focusgroep. Dat is zeker de bedoeling. 
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Binnenkort worden dus de leden uitgenodigd. Bedoeling is om nog voor de zomer 
eerste bijeenkomsten te organiseren. 
 

14 

 

Update werkplan 2021. 
Leon Straathof benoemt de toenemende congestie in het net. Er is bijna overal 
transport-schaarste. Er zijn geen snelle oplossingen voor. De groei van zon-opwek kan 
niet worden bijgebeend. In sommige regio’s kan het 10 jaar duren voordat dit is 
opgelost. De netbeheerders werken wel hard aan netverzwaringen. Er wordt gezocht 
naar financiering. Netbeheerders willen reservetransformatoren gaan inzetten 
(storingsreserve) waarmee 30% extra capaciteit kan worden gerealiseerd. Op sommige 
onderstations van 100 MW is er al 800 MW aan extra capaciteit aangevraagd. Het 
vermijden van pieken kan wel helpen om meer Duurzame Energie-opwek aan te 
sluiten. 
Bij windparken kan zon vaak goed worden aangesloten waar dan van dezelfde kabel 
gebruik kan worden gemaakt. Daar is druk voor gelobbyed en dat moeten we nu zien 
waar te maken.  
Nieuwe energiewet is in december gepubliceerd. Kern van ons commentaar was dat de 
rechtspositie van opwekkers verbeterd moet worden. Er is wel weer veel vertraging in 
de totstandkoming van de Energiewet. 
Certificering zonneparken is belangrijk. De netbeheerders zijn hier nog niet klaar voor. 
Felix Olthuis benadrukt nog eens het belang van deze onderwerpen voor de 
energiecoöperaties. 
Onno Eigeman geeft aan dat blijkbaar netbeheerders nog geen rekening mogen houden 
met investeringen in energieopslag. Dat is correct. In de nieuwe wet zal dit 
waarschijnlijk worden opgenomen. 
Harry Swarte geeft aan dat voor kleine projecten (7ha) de afstand tot onderstations ook 
een probleem is vanwege de relatief hoge aansluitkosten. 
Kan de aansluitcapaciteit ook anders geregeld worden? Kan er al aansluitcapaciteit 
gereserveerd worden voordat er een vergunning is. Holland Solar wil hier een 
gedragscode voor opstellen. 
Bas Hofman: grotere partijen kunnen hieraan geld spenderen. Anderen kunnen pas SDE 
aanvragen als de vergunning er is. Is er ook sprake van netcapaciteit bij de huidige 
leveranciers omdat zij niet al hun capaciteit benutten? Zeker belangrijk aandachtspunt, 
niet makkelijk op te lossen omdat het opgeven van capaciteit erg moeilijk ligt. 
Er zit een groot verschil in de kosten voor een kleinverbruikersaansluiting van 80 A ten 
opzichte van een aansluiting van 125A (grootverbruikersaansluiting). We zijn over de 
gehele tariefstructuur in overleg. 
 
Siward Zomer geeft aan dat we nog graag wat aanpassingen in de nieuwe Energiewet 
1.0 zien o.a. voor energiecoöperaties. Zodat er rond subsidies en innovaties ook voor 
energiecoöperaties extra voorzieningen komen. 
In Europa zijn we bezig met een whitepaper over het delen van opwek tussen leden. 
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SCE-regeling werkt, pot is bijna leeg. Er wordt gewerkt aan ophoging van het budget. 
PBL heeft een conceptadvies voor de SCE in 2022 geschreven waarin 30% lagere 
tarieven zijn genoemd. Hier wordt uiteraard aan gewerkt. 
Met Financiën wordt overleg gevoerd over bijv. verhuizingen e.d. in de oude regeling. 
Deze zouden toch kunnen worden overgedragen aan nieuwe deelnemers. 
Voor alle onderwerpen zijn expertgroepen opgericht. Mochten leden hieraan mee 
willen werken meld je dan aan. 
Energie Samen werkt aan verhoging van het SCE-budget. Op dit moment is dat niet 
eenvoudig te bespreken vanwege de chaos in Den Haag. 
 
Sijtze Brandsma toont het cluster van onderwerpen waar Energie Samen mee bezig is. 
Sommige Energie Samen medewerkers zijn bij meerdere clusters betrokken. 
Frank Schoenmakers vraagt of Econobis niet naast het Bedrijfsbureau staat. Formeel 
wel maar in de praktijk is Econobis nauw verweven met de clusters van Energie Samen. 
Taco Kuiper, programmamanager flexibele energie bij Energie Samen. Energie Samen is 
van plan om de coöperatieve aggregator binnen Energie Samen onder te brengen om 
hiermee een dienstenpakket voor de leden aan te kunnen bieden. 
Een van de doelen is het oprichten van een koplopergroep om specifieke 
flexonderwerpen te stroomlijnen en te verspreiden naar andere leden. Ook een 
werkgroep die gaat bekijken of er binnen Energie Samen een 
programmaverantwoordelijke partij moet komen. 
Het flexteam bestaat uit René van Vliet, Leon Straathof en Taco Kuiper met 
ondersteuning van diverse medewerkers binnen Energie Samen. 
Pascal Weijers: SIRE project gaat over Slimme energiecombinaties in de regio, gericht 
op systeemintegratie: het bij elkaar brengen van duurzame opwek en vraag met behulp 
van opslag e.d. De MOOI-subsidieregeling richt zich hierop. Met een consortium is een 
vooraanmelding gedaan voor twee concepten: Energiehub en Energiestelsel. Deze 
worden mogelijk verder uitgewerkt tot definitieve aanvragen. 
Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor een coöperatieve aanpak op zee. 
Sijtze Brandsma licht nog de Financiële Fietssnelweg toe en geeft aan hoe Energie 
Samen in de verschillende stappen kan ondersteunen. RABO bekijkt of zij een Eigen 
Vermogen Fonds voor coöperaties kunnen opzetten. Met meerdere banken RABO, 
Triodos en ASN) wordt overlegd over een Vreemd Vermogen Fonds. SVN is hierbij 
betrokken als mogelijke fondsbeheerder. Energie Samen wordt dan de fondsmanager. 
Streven is naar een rente van 2,5%. 
Energie Samen Academie: veel behoefte aan kennisdeling met de toename van het 
aantal leden en projecten. 
 

15 

 

Belangenbehartiging en lobby: 
Felix Olthuis gaat nog in op de Participatiecoalitie. Hiervoor is extra budget gevraagd 
maar op dit moment is dat lastig. Voor volgend jaar (2022) wordt nu druk gelobbyed. 
Later dit jaar voor een aanvraag 2023 – 2025. 
Geen berichten uit NVDE en NWEA. Er wordt goed samengewerkt. 
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Standpunt Energie Samen over gezondheidsrisico’s windturbines. Dit wordt door het 
RIVM onderzocht. Op de website van NWEA staat e.e.a. over geluid. Het ligt best 
ingewikkeld. 
 
Samenwerking met Berghauser Pont Media is uitstekend in het Klimaatweb. Kijk 
ernaar! 
 

16 
 
Data komende ALV’s en bestuursvergaderingen. 
Ter kennisgeving. 
 

17 

 

Rondvraag en sluiting 
Han Geenen, REScoop Limburg: Energie Samen zou de vrijwilligersvergoeding bij de 
Belastinginspecteur moeten regelen. Best ingewikkeld. Hier wordt aan gewerkt maar is 
niet eenvoudig. Ferd Schelleman geeft aan dat Energiek Alphen de belasting om een 
reactie heeft gevraagd. Op grond daarvan kan een statutenwijziging tegemoet komen 
aan de twee kwesties (“geen winstoogmerk” en “maatschappelijk nut”). 
Jan Willem Westra, Zuidenwind, is benaderd door Rabobank met de vraag om door te 
geven welke leden hebben geparticipeerd en met welke bedragen. Energie Samen zou 
hierover met de banken in overleg moeten. 
 

 
 


