ALV Energiek Schiedam 23-09-2019
Samenvatting van besluiten ALV Energiek Schiedam
Training Energiecoaches / HOOM : Geen bezwaar tot betalen training tot energiecoach vanuit
budget ES
Project Zon op de Erker. Bestuur krijgt mandaat om door te gaan met Zon op Erker, als de begroting
uitwijst dat er geen verlies gedraaid wordt voor de coöperatie en het rendement voor de
investeerders niet lager dan 2% wordt
Financiën: Bestuur krijgt decharge over 2017 en 2018
De jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn gepresenteerd en de bevindingen van de KCC. De coöperatie
staat er niet slecht voor; inkomsten zijn wel erg laag. Bestuur wordt gedechargeerd over beide jaren.

Uitgebreid verslag
Inge heet iedereen als voorzitter welkom. Vandaag lange agenda met een aantal formele elementen.
1. Terugblik ES 2019, Inge
•
•
•
•
•

•

Nieuwjaarsborrel / ALV
Sessie met Joost Wouters, persoonlijk impactplan. Hij is nu een van de oprichters van de
seeweedcompany, energie uit zeewier, behoorlijk wat subsidie
Bijeenkomst met gemeente: rondje door de stad over het project aardgasvrij in Groenoord.
Avond over monumenten, goed bezocht
Zonneprojecten, tien daken sde van gemeente, helaas moeten melden dat we die
teruggeven. Enerzijds vanwege staat/status van daken. Zon op Erker gaat wel door via
andere regeling. Plus contact met scholen, leuk: mensen die zelf naar ons toestappen, nadat
ze er op school over gesproken hebben.
Vanuit Platform duurzame energie. Op punt van afronding. Drie activiteiten – met
financiering.
o VvE’s verder helpen met zonnepanelen. Technisch en sociaal. Met vijf Vve bezig. De
Nederlanden wordt verder uitgewerkt. Bijeenkomst monumenten was gevolg van
dat contact met gemeente.
o Combinatie: we willen bewoners Schiedam van betere info te voorzien.
Onafhankelijk advies is lastig. Zie onze website. Inloopavonden met Arjan.
o Duurzame open huizenroute dankzij Merel. Met fietsroute.
o Gemeente ondersteund met pilot alles elektrisch, onderdeel van Groenoord Nieuwe
Energie. Want alternatief voor warmtenet – dat is belangrijk. Warmtenet is een van
de oplossingen + wat zijn de mogelijkheden voor anderen elders in de stad. ES
betrok bewoners en bedrijven. 800 bedrijven benaderd. Hoop was om de 25
betrokken bedrijven te koppelen om samen totaalpakket aan te bieden. Zo ver is de
markt nog niet. Ervaring: bedrijven zijn nog erg zoekend. Begeleiden kunnen we nu
met de menukaart. Bijv. om motivaties duidelijk te krijgen.

o

Kwam ook terug in de krant – een raadslid sloeg aan op het geld. Het voelde als
vriendjespolitiek, goed beantwoord door B&W. Zorgt voor meer naamsbekendheid!
Liggen meer onder vergrootglas.

2. Vooruitblik eind 2019 en 2020, Dolf.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Zonneprojecten, zetten we nu door, liefst niet met gebouwen van gemeente. Meer zo.
Zon op Scholen: Scholen kunnen ermee aan de slag, wellicht on de Green Deal die in
voorbereiding is (Gem. Schiedam met PRIMO)
Wind op Vijfsluizen. Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
A4 zonnedak hopen we vlot te trekken, 4500 a 5000 leden. Hoe ga je om met dit soort grote
projecten.
Inloopavonden, in Erker en elders, meer in de wijk doen. We moeten in Schiedam in de
wijken zitten.
Eigen woning verduurzamen. Energiecoaches opleiden.
Tweede vooruitblik is woord samenwerken. Met Sec, met Duw,
o SDE beschikking, triest dat we moesten teruggeven. Ook met gemeente
samenwerken, zoals Duw opdracht kreeg om zaken uit te werken.
o Met elkaar beter afspreken hoe we dingen gaan doen. Om te voorkomen dat
verschillende kleine clubjes ieder voor zich gaan.
We gaan ons richten op Energiecoaches. Punt uit klimaatakkoord: handig om te zorgen voor
locale borging van grotere projecten. Belangrijk: lokaal eigenaarschap. Leuk fenomeen,
coöperatie met rol tussen overheid en markt. We zijn geen marktpartij, we
vertegenwoordigen de inwoners van Schiedam. Met andere energiecooperaties
samenwerken.
hebben dzh in portefeuille, ziet eruit dat er gebundeld gaat worden.
Op 30-10: info wind op vijfsluizen

3. Verduurzaming eigen woning: Voorstel nieuwe energiecoaches op te leiden, Krispijn
Met Hoom, die helpt met maatregelen in huis. Voldoende niveau om gesprek te kunnen voeren.
Drie, vier dagdelen, zo’n 2000 euro voor opleiden 10 mensen. Daarna een rol geven. Inzetten bij
energie-armoedebestrijding. Wij betalen opleiding, gemeente vragen per bezoek. Provincie om ma
Betalen training tot energiecoach voor vrijwilligers. Via Home 2000 euro voor opleiden van 10
mensen in 4 dagdelen. We zoeken nog financiering van gemeente of provincie, maar als dit niet lukt
willen we toch door gaan. Er is formeel geen akkoord voor nodig, maar we, bestuur ES, vraagt het
toch aan deze ALV, omdat het groot aandeel van beschikbaar budget is. Er is geen bezwaar vanuit
ALV.
Dit wordt nader uitgewerkt.
4. Begroting Zon op Wenneker, Krispijn
•

Grootste kostenpost afschrijving op installatie plus rente aan investeerders. Punt van
aandacht: problemen met omvormers. Dacht dat alles verholpen was, maar helaas,
probleem met omvormer op WP. Claim 900 bij installateurs neergelegd, over dit jaar nog
meer.

•

•

•

•

Misschien aanbod: mensen uitkomen, het loopt niet zoals verwacht. Vorig jaar iemand
uitverkocht om privé redenen, twee: 3,4 procnet rente halen, dus terugkopen ook financieel
handig. Halen beloofde rendement niet.
Wennekerpand heeft ook door dat het niet doet wat belooft, we hebben beloofd dat we
gaan compenseren. Je wilt op eerste project niet rond hebben zingen dat we afspraken niet
nakomen.
Energiek schiedam, tegen 100 leden aan. Van 30 naar 100 leden. Vanwege donderdagen hier
plus oproepen bij maatshcappij. Zon op erker levert leden op. Daarvoor gaan we zelf
administratie voeren. Nu pakket waarmee we dat zelf kunnen. 500 euro voor Erker, WP
betaalt 750 p/j.
Helpt die partij ook, moeten we zelf doen.

4. Begroting 2020. Zie Slides
Vraag: Lid kan toch ook meer dan 10 euro betalen. K: ik heb conservatief begroot om onszelf niet rijk
te rekenen.
5 aftreden bestuurders en 6. Bestuur en organisatie
•
•
•
•
•
•

Enthousiast gedreven energiek, te veel hooi op de vork, spanningsveld
We willen veel en zijn ambitieus, maar hebben niet genoeg mensen om het allemaal mee te
doen
We willen veranderen qua organisatie. Een bestuur die meer bestuurt en werkgroepen die
We zoeken actieve leden voor werkgroepen.
We zoeken bestuurders
We zoeken iemand die ons kan helpen de overgang te maken tussen organisatie nu en
nieuwe structuur.

Afscheid van Merel Seegers en Johan Anthonissen. Een passend cadeau wordt overhandigd.
Inge geeft ook aan te gaan aftreden als voorzitter, mede omdat ze actief wil zijn en minder besturen

7. Zon op Erker
Coöperatie gaat investeren met geld van crowdfunders. Formeel een besluit van de ALV.
Als de leverancier gekozen is zal de coöperatie investeren in de zonne-installatie voor Zon op Erker
met het geld van de investeerders. Het bestuur krijgt mandaat om door te gaan als de begroting
uitwijst dat er geen verlies gedraaid wordt voor de coöperatie en het rendement voor de
investeerders niet lager dan 2% wordt. Het leer en zichtbaarheidseffect is hier belangrijker dan het
bereiken van huishoudens met lage inkomens, we hoeven niet meer mensen te bereiken dan de
voorinschrijvers die we nu hebben. Geen panelen schenken aan de Erker, maximaal rendement
Dolf en Niels vertellen. Je zegt nu geen ja om te investeren, maar mag de coöperatie dit project
voortzetten en onder welke condities? .
•

Postcoderoos (WP dmv subsidie SDE, zorgt voor compensatie, vrij gelijkmatige bc door
subsidie)

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Met postcoderoos geef je inwoners kans om mee te doen en daardoor krijg je een deel van
je energiebelasting op elektra terug. Officieel heet het regeling verlaagd tarief. Bij Hier
Opgewekt is alle info te vinden, we sturen link rond.
Waarom gedaan? Om bewoners te betrekken. Niet voor nietes Erker, bekend buurtcentrum,
op een dak van Primo, twee aansluitingen, duurzame energie bij de Erker. Voorinschrijving is
dat vrij snel gegaan, 33, 34 inschrijvers binnen te krijgen. Voor 150 panelen die we verdelen
in 1500 zonnedelen voor 40 euro per stuk maakt 60.000 euro.
Bij heropening Erker kunnen melden dat we die toezegging voor 60.000 euro hebben.
Variatie tussen 1 en 100 delen. Vanwege sociale karakter afgetopt. Dit doen we niet om geld
te verdienen. Ligt orde van grootte van WP. We doen het om beweging op gang te brengen.
Nu echt letterlijk de wijken in. We zorgden zelfs voor formuliertjes (voor mensen zonder
internet).
100 % eigen vermogen, want als coöperatie hebben we negatief eigen vermogen. Na 2023
wordt vermogen interessant.
Econobis richt aanmeldstraat in, half oktober is die af.
Met postcoderoos kun je veel meer, ook VvE’s aanbieden. We zijn de back-office aan het
klaarmaken. We leren systemen inregelen
Gemeente we willen inclusieve postcoderozen doen – heb je vreemd vermogen voor nodig.
Niels: twee fases: moment van investeren, energiebelasting valt af te trekken van
energierekening.
Op investering maken we kosten, notaris, insluiting, boekhoudsysteem en systeem zelf.
Dan ga je 15 jaar exploitatie in. Elk jaar hoeveelheid winst: per kwh wordt er 22 cent
gegeneerd. Van die kale stroom verdient ES, maar de belasting verdienen participanten 12,9
naar p, 5 cent naar ES en 5 naar btw.
Daar bovenop operationele kosten: verzekering, onderhoud, huur met gemeente en primo.

Risico’s coöperatie: welke stappen nu. Pas geld uitgeven als we 80% van het geld binnen hebben.
Moet er al dan niet nog een nieuwe ALV komen voor dit project. Hebben jullie voldoende zicht op
risico’s. Eef, mandateer bestuur als dit zeker is. Dit voorstel wordt aanvaard door de ALV
Andere is principebesluit, vinden we het als leerproject, goed inregelen, 33 inschrijvers. Er moeten
meer mensen meedoen. En goed voor vereniging en investeerders.
•
•
•
•
•
•
•

2% voor participanten minimaal, maximaal voor coöperatie.
We kunnen aantal zonnedelen kopen en aan Erker schenken. Primo kan dat ook doen. Zou
het niet aardig zijn om iets voor Erker.
Gebaar: 5 of 8 panelen, sympathiek
Je kan ook spelen met termijn na 15 jaar.
Ja, we gaan naar gemeente: alles wat jullie boven bedrag vragen, geven we liever aan Erker.
Verder krijgt Erker eerste recht, we geven ze niets
In gebruik in 2020 en eerste uitbetaling pas in 2021

8. Zon op Scholen, Krispijn
Krispijn: in gesprek met PRIMO en SIKO over panelen op alle scholen.
•

Directeur vlinder wil meedoen: kom met voorstel waar we geen nee tegen kunnen zeggen.
Dwz 20 % lagere energierekening. Ouders dragen bij in financiering verhaal.

•
•
•
•
•

ES regelt backoffice. Ontzorgen. SDE-aanvraag doen. Uitmeten, teruglevercontract levert
aan energiebedrijf. Administratie.
Als hij het bod goed vindt gaat hij naar koepel, zit in .. commissie, is voordeel.
Ouders vinden op andere scholen die zelf gaan lopen
Daar hoort bij dat we als ouders vinden dat kinderen onderwijs moeten krijgen in duurzame
energie; dat gaat harde eis worden aan schoolbestuur.
Vlinder wil energieneutrale school worden, 90.000 kwh, je kunt deel eigen verbruik en deel
postcoderoos.

9. Wind op vijfsluizen, Dolf
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

Na zes jaar in stroomversnelling. Streven 2022 als productie-unit in gebruik te hebben. 3
MW.
SEC doet ontwikkeling, fase 2 en 3, er komt uitgebreide info-avond 30 okt in wijkgebouw De
Erker
1-10-19, website van ES gebruiken om wind op vijfsluizen aan publiek kenbaar te maken.
Omgevingsvergunning, gemeente wil ook graag turbine. Op strekdam in getijdegebied. Gem
gaat projectteam formeren
Antea doet onderzoeken, bijv over integriteit Beneluxtunnel gevaar loopt. Verwachten geen
problemen. Gemeente zegt dat we negen maanden moeten houden voor
vergunningstraject, plan is dit in november indienen.
In die periode gaan we definieren, wat is er nodig.
Er komt ene wijziging bestemmingsplan, samen met aanvragen omgevingsvergunning.
2020. De SDE-subsidie bij najaarsronde aanvragen. Met die subsidie heb je goed project, dan
kan je iets gaan bieden, dan kun je financieel plan uitwerken. Investering van 4, 4,5 miljoen
euro. Ev van 15 % = 600 – 700.000 euro.
2021: gaan we uitvraag doen, leveranciers selecteren. financieel rond q3 2021. Oplevering
q2 2022.
ES en SEC, totaaloverzicht van alle fasen uit te werken. Ook presenteren in apart ALV in
2020. Er komt ook een intentieovereenkomst tussen SEC (ontwikkelaar) en ES (de
exploitant). ES en SEC hebben afspraken gemaakt voor urenvergoeding.
Verantwoording naar provincie ZH van project en de kosten daarvoor. Indien niet doorgaan,
dan uren voor rekening van SEC.
Gijs: aanloopkosten nu, hoe financieren? Antw. Door SEC, Antea, betaald uit subsidie van
70.000 van provincie, doet tot 50%. Gemeente geeft 20.000. 50.000 komt uit
ontwikkelfonds.
DCMR, moeilijk. Gevaarlijk object. Risicozonering viel timmerloods, van Gusto msc, daardoor
zou het niet kunnen. Why not, die zonering is richtlijn, aan de hand van berekeningen, ook al
valt er een wiek na beneden, dan ging DCMR mee, en gemeente.

10. Overeenkomst met Greenchoice (gc), Krispijn
•
•
•

Meer geld voor ES als mensen daar energie afnemen, gratis lidmaatschap van Greenchoice.
Even aanmelden via Krispijn.
Inge: hoger rendement op investering als via gc. Biedt het meest ondersteuning voor
cooperaties, en gc heeft ons in Zon op Wennekerpand-verhaal ook financieel gesteund. Niet
alleen vanwege geld. Geldt niet voor Currrent.

•

•

Vraag. Zijn er andere energie bedrijven die Energie coöperaties ondersteunen: Samen Om is
een coöperatie , dus daar wordt je als ES (deel) eigenaar van Dit kan in 2020 bestudeerd
worden.
Inge: Optie dat we alle klanten van GreenChoice een mailing mogen sturen.

11. Jaarrekeningen 2017/2018 Zie slides, Krispijn (Vragen & Antwoorden)
Zon op Wennekerpand
11. Verslag van KKC
De Opmerkingen van KKC, 12-6-2019, controle.
• Zo goed mogelijk worden de geldstromen weergegeven.
• Goed inzicht in voornoemde jaarrekening
• Oordeel: Verkregen info is voldoende en geschikt voor oordeel
• Substantieel?
• Tarief 60 euro, betalingen in ?
• Aanbeveling: Twee andere bestuursleden akkoord voor tot betaling wordt overgegaan.
• Boekhoudprogramma Dhr. Eef Puijk komt leesbaarheid ten goede
• Aanbeveling: Overzicht subsidies en bijbehorende uitgaven scheiden van andere posten
• Aanbeveling: Graag overzicht cashflow zon op Wenneker
Het voorstel om het bestuur Decharge te verlenen aan het bestuur over beide jaren. De
jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn gepresenteerd en de bevindingen van de KCC. De coöperatie
staat er niet slecht voor; inkomsten zijn wel erg laag. Bestuur wordt gedechargeerd over beide jaren.
wordt aanvaard door ALV
12. Rondvraag
Herman: RES uitnodiging naar coöperatie en wat weten we daarvan?
Krispijn: Krispijn werkt bij gemeente Woerden en Oudewater, die moeten op twee onderwerpen
bepalen wat je gaat bijdragen aa het landelijk klimaatakkoord, kwh leveren en over warmte. Niet zo
ingewikkeld. Hier kun je je voorstellen dat je je moet gaan nadenken over bijv. Warmte in Maas.
Daar moet je afspraken over maken binnen RES.
Belangrijk onderdeel is betrokkenheid bij lokale operaties. 50% lokaal eigendomvan grote
energieprojecten. Twee: participatiecoalitie. Hier lokaal in grootste regionale energiestrategie, 23
gemeentes, kopgroepje van energiecooperaties, iemand uit DH heeft leiding. Namens ES draai ik
mee om hem te ondersteunen, daar is wat fin. Ondersteuning is. Als een van de weinige cooperaties
kunnen we Econobis beschikbaar stellen.
Herman: Ook substantieel geld naar ES te halen om dingen te ontwikkelen. 50% van iedere
windmolen op te eisen. Er moet een lokale energiecoöperatie in zitten. 350.000 euro gereservererd
voor procesgeld in Midden-Brabant. Hier veel in MRDH. Zorg dat je erbij zit als er wat te verdelen is
uit de ruif. Er loopt ook een concessie om de warmtewinning, benaderd als ES intentieverklaring te
geven.
Inge: In Schiedam ligt duurzaamheid overal, dus nergens. Ambtenaren snappen niet wat cooperatie
kan betekenen. Collectief dat daar actief is wordt overal bij betrokken, vanuit ambtenaren. Op een

of andere manier niet voor elkaar. Kijk naar Vlaardingen. Krispijn heeft overzicht, daar ontbreekt
Schiedam uiteraard.
Ook wordt de warm strategie meegenomen in RES. Eerst kwalitatief, daarna kwantitatiever. Concept
daarvoor (RES en Warnetvisie) moet in juni 2020 in Concept klaar zijn.

Einde ALV vergadering

