
 
22e ALV ENERGIE SAMEN – Vrijdag 17  september 2021  - Zalen van Zeven Utrecht/Zoom 

 

Aanwezig 

• Namens lidorganisaties (63) 

• Persoonlijk (5) 

• Onbekend (3) 
• Bestuur Energie Samen (7) 

• Bedrijfsbureau Energie Samen (16) 
 
Namens lidorganisaties (63) 
Adri Marsman (Meerwind), Aernoud Olde (VEINH), André van der Leij (Kennemerwind U.A.), Arjan de 
Lange (Onze Zon Baarn), Arno van der Laan (VET-Vught), Ben Martens (de Rotterdamse Energie 
Coöperatie), Bert Branderhorst (ECLoZ), Blide Duk (Zon op Leiden), Brenda Harsveld Groninger 
Energiekoepel (GrEK), Cor van der Blom (Nieuwe Lansinger Stroom), David van der Burg (Onze Zon 
Amsterdam), Elise en Mattin (Zon op Rijswijk), Erica de Winter (Vrijstad Energie), Erik Postema (Ec 
duurzaam Assen), Floris Mokveld (RoerOm Energie), Freek Smulders (CPO Philipsdorp), Frits van 
Muijden (Eendragt), Gerard Bakker (Opgewek Rijssen), Gerrit Borgers (Coöperatieve Vereniging BRES 
U.A.), Harrie Swarte (Zon op Heuvelrug), Heino Denneman (Stichting Duurzame Energie Wierden-
Enter), jan de keijzer (Zon4Ons), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Jan Ruiter (Duurzaam 
Kootwijkerbroek Coöperatie U.A.), Jan Vossen (Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.), Jantien 
Tideman (Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A.), Johan Lok (Zon op 
Waterland), Joost van Beek (Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.), Josje Fens (Coöperatie 
Hoom U.A.), Kees Donker (ValleiEnergie), Koos Timmer (De Knotwilg), Lex Albers (Woerden Energie), 
Lex Hoefsloot (Coöperatie ValleiEnergie U.A.), Lex mooiweer (Meerwind), Marc Mangnus (Maak onze 
regio duurzamer), Marco Tazelaar (Econobis), Martin Ilbrink (Blauwvinger Energie), Menno vd Woude 
(Nieuwe Lansinger Stroom), Monique Sweep (Deltawind u.a.), Nel Tiemens (Coöperatie Warmtenet 
Oost-Wageningen u.a.), Onno Eigeman (stichting STOER), Pet Melzer (Gebiedscoöperatie Nieuwkoop 
U.A.), Peter de Wit (Pure Energie), Peter Oudhuis (Kennemerwind), Peter Zaal (Kennemer Kracht), 
Reijer van de Kuilen (Duurzaam Kootwijkerbroek Coöperatie U.A.), Rien Haasnoot (HCWV De 
Eendragt), Rob de Bruijn (coöperatie Riel Goirle), Rolf Steenwinkel (Amsterdam Energie), Ronald van 
der Kraan (Energie Collectief Waterweg), Ruud Vlek (Zon op De Ronde Venen), Theo de Bruijn 
(Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen u.a.), Thijs de la Court (ES Gelderland), Thijs van Daalen 
(ZeewoldeZon/Zeenergie), Titia van leeuwen (Wind&Zon), Wieger Harkema (Stichting Windpark 
Haarlemmermeer-Zuid), Willie Berentsen (Coöperatie Sterk op Stroom U.A), Wim Lemmens 
(ECHilverstroom + Coöperatie Zon op de Hilver U.A.), Wim Ouwerkerk (Leimuiden Duurzaam), Wim 
Sederel (Energiecoöperatie Endura U.A.), Woud van Woudenberg (Noordenwind), Yvonne Kleefkens 
(Coöperatie ValleiEnergie U.A.), Almeerse Wind 
 
Waarvan live aanwezig: 22% 
 
Persoonlijk (5) 
C.N. van der Snoek, Frans van der Loo, Martin Overbeeke, Peter van der Stett, Rob Elderson 
 
Onbekend (3) 
Gerrit, Henk, Roemer Messerschmidt 
 
Bestuur Energie Samen (7) 
André Dippell, André Jurjus, Axel Posthumus, Felix Olthuis, Ferd Schelleman, Guus Ydema, Norbert 
Buiter 
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Bedrijfsbureau Energie Samen (16) 
Anneroos Troost, Cilou Bertin, Gerwin Verschuur, Jean-Pierre van Lin, Joep Karskens, Kirsten Notten, 
Leon Straathof, Liesje Harteveld, Luuk Ploeg, Piet-Hein Speel, René van Vliet, Siem Gersen, Sijtze 
Brandsma, Siward Zomer, Taco Kuiper, Tammo Hoeksema 
 

Afgemeld 

Lidorganisaties (9) 
Coöperatie Drechtse Energie U.A., Coöperatie Duurzaam Aadorp U.A., Coöperatie Duurzame Energie 
Reeshof U.A., Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A., Coöperatie Hof van Twente op Rozen u.a, 
Coöperatie Morgen Groene Energie u.a., Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A., Heiloo Energie, 
Rescoop Limburg, Volharding Breda 
 
Personen (2) 
Esther Zumpolle, Marco van Veen 

 

1. Opening, mededelingen; 

André Jurjus opent de vergadering, voor het eerst als voorzitter, opvolger van Felix Olthuis. 

Hij licht zijn achtergrond kort toe. Hij wil graag in de komende periode zoveel mogelijk leden 

bezoeken. Leden kunnen zich hiervoor ook aanmelden bij het secretariaat. 

2. Verslag 21e ALV van 4 juni 

Geen opmerkingen over het verslag dat hiermee is vastgesteld. André komt nog terug op de 

contributiestructuur. Dit staat vandaag niet op de agenda. ES wil hiermee graag met een 

kleine groep aan de slag gaan. 

3. Ontwikkelingen binnen Energie Samen: 

a. Financiën: 1ste halfjaar, prognose 2e halfjaar (Sijtze ipv Geert; bijlage 1)): 

Prognose opbrengsten komt ca. 10% lager uit omdat activiteiten later dan verwacht 

werden opgestart. ES kan echter ook de kosten flexibel aanpassen waardoor het 

negatief resultaat erg klein blijft (-€ 3.000). 

Er zijn nu 120 Econobis gebruikers waardoor de contributies de kosten nagenoeg 

dekken. 

Fondsmanagement komt lager dan geraamd uit vanwege een latere start. 

ES verwacht een positief resultaat over 2021. Eigen Vermogen eind 2021 zal ca. € 

167k zijn. 

Monique Sweep vraagt of middelen van Hoom die bij de fusie zullen meekomen, zijn 

meegenomen in resultaat en balans. Dat is niet het geval. 

 

b. Fusie Met Hoom (Sijtze) 

Vanochtend al een ALV Hoom geweest waar dit punt ook aan de orde was. Hoom 

richt zich primair op de verduurzaming van de woningvoorraad. Hoom heeft nu ca. 

90 leden. Belangrijkste activiteiten zijn de energiecoach opleiding, Hoomdossier, 

energieloket. ES en Hoom zien veel synergy in de samenwerking tussen Hoom en 

Buurtwarmte, nu al onderdeel van ES. Die gezamenlijke aanpak wordt in de loop van 
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dit jaar ontwikkeld. ES en Hoom werken nu aan een fusievoorstel waarover eind dit 

jaar besloten zal worden. 

c. Ontwikkelingen Flex Sijtze) 

Verschillende coöperaties zijn al bezig met flex, vraag en aanbodsturing, batterijen. 

Dankzij een EU programma kunnen we een coördinator aanstellen. ES ontwikkelt nu 

een project op dit gebied, balancering vraag en aanbod, netcongestie voorkomen 

e.d. Dit is nu best een belemmering voor ontwikkeling van coöperatieve 

opwekprojecten. 

d. Samenwerking met Rabobank: 

Gesproken wordt over financiering van warmteprojecten. Lastig omdat deze 

projecten mede afhankelijk zijn van subsidies. Buurtwarmte is hiermee bezig. ES 

werkt hiervoor aan een Realisatiefonds waarmee kleine (<5 mln) leningen kunnen 

worden verstrekt, tot 75% vreemd vermogen. Hierover wordt met Rabo, ASN en 

Triodos gesproken. 

Met de Rabo wordt ook over een Platform gesproken dat coöperaties moet helpen 

met ontwikkeling van duurzame opwekprojecten. Voor de grotere projecten is veel 

informatie nodig met ingewikkelde vergunningstrajecten e.d. 

Met het Groenfonds kunnen we nu in 4 provincies (Utrecht, Zuid-Holland, Limburg 

en Drenthe) de voorbereidingskosten voor DE-opwek projecten voorfinancieren. 

ES heeft een toezegging van Meewind om achtergestelde leningen te verstrekken als 

eigen vermogen voor projecten. 

e. Presentatie Vindmachine (Jean Pierre van Lint) 

De Vindmachine is een andere/betere benaming voor de Zoekmachine. 

Voor een echte bijdrage aan de energietransitie heeft ES ca. 700.000 huishoudens 

nodig, nu zijn dat er ca. 100.000. 

De Vindmachine helpt bewoners om de coöperatie in zijn buurt te vinden. Moet nog 

verder worden ontwikkeld. Bedoeling is om de Vindmachine beschikbaar te maken 

via een neutrale URL. Deze Vind/zoekmachine is niet de eerste/enige zoekmachine 

voor coöperaties. De deelnemers kunne feedback geven over de correctheid en 

volledigheid van de info op de website (energiesamen.fstr.io/vindmachine) 

Alle energiecoöperaties die actief zijn kunnen op deze site komen. Lidmaatschap ES 

is niet vereist. 

 

4. Presentatie Academie Energie Samen (Kirsten Notten) 

Buurtwarmte is direct begonnen met het bij elkaar brengen van warmte-initiatieven. 

Gezamenlijk is een buurtaanpak ontwikkeld. Belangrijk is het om snel van elkaar te leren. 

Ook zijn een aantal Masterclasses Lokaal Eigendom georganiseerd. Daarmee zijn veel 

coöperaties geholpen. Ook gemeenten hebben meegeluisterd en de info is ook 

terechtgekomen in veel van de RESsen. Hoe gaan we dit verder uitbouwen. 

i. Kennis creëren en verwerven 

ii. Vastleggen en ontsluiten 

iii. Valideren en verrijken 
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iv. Doorgeven en ontwikkelen. 

Intussen ca. 25 expertgroepen waarin kennis wordt gedeeld en verder ontwikkeld. 

Helaas kan Theo de Bruin zijn praktijkverhaal niet verder toelichten. 

ES heeft een uitgebreid programma van kennis doorgeven met veel bijeenkomsten en 

evenementen. 

Het vastleggen van die kennis gaat echter nog met horten en stoten. De hoeveelheid kennis 

neemt toe maar het is een uitdaging die toegankelijk te maken/houden. 

Kirsten licht de nieuwe website van de Energie Samen Academie toe.  

Gevraagd wordt of het niet verstandig is om deze site te linken aan de sites van de 

provinciale Energie Samen’s. 

Met deze site willen we coöperaties helpen met al hun projecten: zon op dak; wind; 

besparing, warmte etc. 

Informatie op andere sites is vaak moeilijk te vinden, niet altijd relevant en met deze website 

willen we de info toegankelijker maken. Ook via koppelingen met al bestaande websites. 

Wordt HierOpgewekt hiermee overbodig? Behoefte bij leden zit bij toegankelijk maken van 

fondsen/financiering en delen van kennis en informatie. ES werkt goed samen met 

HierOpgewekt. HO is prima voor de eerste introductie. ES zorgt voor de vereiste verdieping. 

Pier(?) LeDuc: deze structuur moet het gemakkelijker maken. We hebben allerlei 

leerprogramma’s. Onderdeel van het vervolg is hoe gaan we die kennis ontsluiten c.q. 

beschikbaar maken. We hebben EU middelen om onze kennis up to date te houden. 

Axel Posthumus noemt Wikipedia als een geschikt platform. 

Lex Alders vraagt hoe we de info actueel houden? Goede vragen, meld je aan om mee te 

denken. 

André sluit af: Goed initiatief waarvan we wellicht een ES wiki van kunnen maken. 

5. Stand van zaken lobby 

ES in gesprek met RVO over de procedures voor de SCE-regeling. 

Er loopt een lobby voor het budget van de SCE-regeling. Voor 2022 staat er 37 mln in de 

begroting. Verwachting is dat dit ook volgend jaar verhoogd zal worden. Gevraagd is naar € 

400 mln. 

Ook overleg met BZK over zon op dak. C.q. het meetellen in de energieprestatie van een 

gebouw met een zon op dak project. 

ES is lid van NWEA, in verschillende werkgroepen, samen met WindUnie zitte ES vol op het 

zgn. nevelenarrest. Dat kan veel impact hebben op lopende projecten. 

De Warmtewet zit momenteel vast. VNG is het niet eens met de marktordening. Dat geeft 

ons weer de kans  om onze visie opgecschreven in een 53 pagina zienswijze nog eens aan te 

scherpen. 

 

De Energiewet 1.0 loopt nog. De definitie van energiegemeenschappen zal erin worden 

opgenomen. Activiteiten worden gereguleerd waarbij het niet uitmaakt of je een bedrijf of 

coöperatie bent. Geen extra rechten voor een coöperatie. ES heeft het concept van 

energiedeling ingebracht (leveren zonder vergunning). Dit wordt met een expertgroep verder 

uitgewerkt.  
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Daarnaast loopt er een aanvraag voor het Groeifonds: veel projecten lopen nu vast. Er wordt 

gezocht naar een financieringsmechanisme cf SDE, zodat ook warmteprojecten financierbaar 

worden. 

B. LeDuc: Is het budget voor dit jaar eenmalig? Dat is niet duidelijk. De verwachting is niet dat 

een demissionair kabinet dit budget structureel zal ophogen. 

Onduidelijk of zonnepanelen meetellen voor het energielabel van een gebouw? Dat is nu nog 

niet het geval. We proberen het zo te regelen dat dat wel gebeurt. 

Henk van Rooijen: Hoe staat het met de lobby voor het SCE-bedrag voor 2022? Dat is 

gebeurd. We verwachten hier binnenkort meer over te horen van EzK. 

Kirsten noemt dat Staatssteun vaak een probleem is? Alleen de vraag is genoeg om een 

project stil te leggen. Er loopt ook bij de EU een procedure over staatsteun. Doel is om 

energiegemeenschappen hiervan uit te sluiten. Wellicht kortsluiten via de Kennisacademie/ 

Monique Sweep: Ligt hier niet ook een rol voor de VNG? Zeker, maar de VNG bemoeit zich 

hier nog niet mee. Daar zullen we aan moeten werken. 

Guus Ydema geeft aan dat dit via een organisatie van Algemeen Economisch Belang kan 

worden opgelost/omzeild. 

 

Leon Straathof licht de situatie rond het netbeheer en netinpassing toe. 

De aansluitplicht is uit de Energiewet gehaald. Netbeheerders zouden meer ruimte moeten 

krijgen om hiermee om te gaan. Veel artikelen in de Energiewet moeten nog in lagere 

wetgeving verder worden uitgewerkt. Dit kan tot vertraging van de invoering leiden wat 

jammer is omdat er voor coöperaties veel nuttige zaken in worden geregeld. Er is een 

voorstel om de aansluitplicht te handhaven en dat lijkt te gaan lukken.  

Congestiemanagement: goed werk van ACM. Hier zijn we erg blij mee. Erg belangrijk voor 

onze flex-activiteiten. Veel congestiegebieden zouden hiermee groen kunnen worden. Een 

zienswijze van onze kant is in feite niet nodig. Hopelijk wordt dit dit jaar nog ingevoerd. 

Ook zou gebruik gemaakt kunnen worden van de zgn. storingsreserve voor teruglevering. Dit 

lijkt wel goed te lopen. Moet nog in de netcode ingevoerd worden. De netbeheerders 

kunnen het onderling nog niet eens worden. 

Hoe om te gaan met transportschaarste? De netbeheerders kunnen de uitbreiding van 

duurzame opwek niet bijbenen. Bijv. met realtime interface zodat projecten bij 

overproductie kunnen worden uitgeschakeld. Hierin werken we samen met de 

netbeheerders. Dit is ook nodig om congestiemanagement te kunnen inzetten. 

Op termijn is het ook nodig om te kijken naar de nettarieven. Opslag heeft nu nog een 

dubbele energiebelasting. Dat gaat er binnenkort vanaf. Beschouw opslag als producent, die 

betalen maar een keer transporttarief, In de VK gebeurt dat al zo. 

6. Benoeming Stefan van Tongeren. 

In het bestuur van ES zit altijd iemand van Hoom. Tot nu toe is dat Ferd Schelleman geweest 

maar hij gaat afscheid nemen. Stefan licht zijn achtergrond toe. Sinds 2016 betrokken bij 

Hoom en overgegaan naar het bestuur van Hoom toen Alliander afscheid nam van Hoom. 

Altijd bezig geweest als duurzaam ondernemer. Directeur van Energie Samen Rivierenland 
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vooral betrokken bij duurzaamheid in de gebouwde omgeving en wil dit graag inbrengen in 

ES. 

Geen vragen of bezwaren waarmee Stefan geaccepteerd is als bestuurslid van Energie 

Samen. 

7. Benoeming Kascommissie 2022: Frank Schoenmakers (De Windvogel), Ruud Vlek (Zon op de 

Ronde Venen); en Jan Willem Westra (Zuidenwind). 

Met alle gegadigden is kort gesproken. Met acclamatie aangenomen. 

8. WVTTK 

Afscheid Felix: 

Felix neemt vandaag afscheid als voorzitter van ES. André memoreert kort zijn belangrijke 

inbreng in de ontwikkeling van ES. Hij benoemt Felix tot erelid van ES, met brede instemming 

van de aanwezigen. Felix dankt alle aanwezigen voor hun medewerking tot het opbouwen 

van ES. 

 

Rondvraag:  

Titia noemt nog dat Felix ook aan de basis heeft gestaan van de samenwerking tussen ES en 

Berghausen Pont. Ons blad is dikker en mooier geworden. De website Klimaatweb willen we 

ook laten groeien. Dit wordt een digitaal en fysiek handboek voor gemeenten om de 

energietransitie van de grond te trekken. We werken ook samen in de organisatie van 

conferenties. De samenwerking levert ook nog wat geld op. 

 

Piet Melzer, gebiedscoöperatie Nieuwkoop, vraagt aandacht voor de plan-capaciteit c.q. de 

bereidheid van netwerkbeheerders om mee te werken. De coöperatie heeft SCE toegezegd 

gekregen maar Liander geeft aan dat er pas eind 2022, begin 2023 ruimte is voor realisatie 

waarmee alle termijnen van de SCE worden overschreden. Leon wil hier graag meer info 

over. Bekend probleem. Hier is al vanuit NWEA en Holland Solar aandacht voor. 

 

Zon op Heuvelrug, tevreden over de dienstverlening door ES, maar heeft echter problemen 

met een vertraagde jaarrekening. Die moet eerder worden opgeleverd. 

 

Nel Tiemens: Is de beauty contest ondersteund door de juristen van RVO een hulpmiddel om 

de problemen rond de aanbestedingsregels/staatssteun te vermijden? Dat lijkt inderdaad te 

helpen, geeft Kisten Notten aan. Er moeten dan wel verschillende aanbieders zijn geweest. Er 

zijn verschillende oplossingen. De overheid moet die dan wel accepteren. 

 

9. Sluiting: 

André sluit de vergadering om 15.50 uur en nodigt de aanwezigen uit voor de borrel ivm het 

afscheid van Felix. 


