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Concept-verslag ALV 7-1-2022 
 
Aanwezig (75)  

• Namens lidorganisaties (51)  
• Stichtingen (1) 
• Persoonlijk (10)  
• Ereleden (1)  
• Onbekend (4)  
• Bestuur Energie Samen (3)  
• Bedrijfsbureau Energie Samen (5)  

Zie verder pagina 4.  
  
Afgemeld  
Harriët Bernts (Morgen Groene Energie) 
 
 
1. Welkom en opening 
 
Welkom van Andre Jurjus (Voorzitter Energie Samen):  

• Beste wensen aan iedereen. Dat het een mooi coöperatief jaar mag worden.  

• Tijdens de laatste ALV hebben we besproken wat de plannen zijn voor 2022. Vandaag staat 

op de agenda om het besluit van de Hoom fusie te bekrachtigen en het formeel goed te 

keuren.  

• Voorstellen van Wendy Valkenburg, nieuwe werknemer van Energie Samen die zich gaat 

inzetten voor de frontoffice, voorbereiden van bestuursvergadering en de ALV.  

 
Zijn er nog mensen die andere zaken aan de orde willen stellen? 
 
Zijn er nog vragen over de fusie met HOOM? 
 
Vraag:  
Blide DUK (Zon op Leiden): De kosten van Hoom zijn hoog er blijft maar 100.000 over 
las ik. Hoe zit het met de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten?  
Sijtze: De verwachting was om een team van 8 mensen over te nemen maar er blijven er 
nu 4 over. Dat heeft uiteraard ook een impact op de kosten. De opbrengsten die Hoom nu 
met de trainingen etc binnen haalt dekken de kosten voor het personeel. Er valt ook een 
deel overhead weg, omdat dit al bij Energie Samen al beschikbaar is. Op kosten en 
opbrengsten hebben we nu minder zorgen. Het is wel belangerijk om met Hoom en 
Buurtwarmte een goede propositie op te zetten.  
 
 
2. Fusie Hoom, ter besluitvorming. 

 
De stemming gaat nu open. 
 
Jos Atteveld (Groener Zoeterwoude): We zijn nog een stichting en alleen lid van Hoom 
en hebben dus geen stemrecht? 
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Reactie: Ja dat klopt. 
 
Uitslag:  
42 voor en 2 blanco. Het voorstel is aangenomen. We hebben nu formeel de fusie tussen 
Energie Samen en Hoom aangenomen.  
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3. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting 
 
Jan Bouwens (EC-Bodegraven-Reeuwijk): Heeft ES al actie ondernomen op de gevolgen 
van de energie belasting voor PCRS projecten?  
 
Reactie Siward Zomer:  
We hebben een brief gestuurd aan EZK. Om een betere samenwerking te krijgen op de 
lange termijn. De brief is te vinden op de website van Energie Samen: 
https://energiesamen.nu/media/uploads/20211029%20Mail%20TK%20ES%20verlagi
ng%20EB%20PCR.pdf 
 
Daarnaast is er geprobeerd om de RVT uit te breiden met de Opslag Duurzame Energie 
(ODE) en anderzijds een uitkoop proberen te regelen. Dit is tot op heden niet gelukt omdat 
bij de politiek de prioriteit gaf aan het coalitieakkoord. In het nieuwe kabinet zit D66 op 
Financiën en op Klimaat, dat zou het gesprek hierover wellicht eenvoudiger kunnen maken. 
  
Meer informatie over de PCRS en de Energie Belasting:  
https://energiesamen.nu/nieuws/1227/verlaging-energiebelasting-op-stroom-en-je-
postcoderooscooperatie 
 
 
Frank Schoenmakers (Windvogel): Er wordt nu onderzoek gedaan naar of de 
Nederlandse windturbinebepalingen in strijd met Europees recht. Is Energie Samen hier 
mee bezig? 
 
Reactie Siward: Je kan beter vragen wie hier niet mee bezig. Er is een hele werkgroep 
binnen de RES mee bezig maar ook de RWE en de Windunie.  
 
Frank Schoenmakers (Windvogel): Als ik kan helpen dan doe ik dat graag.  
 
Vraag: Dick van Elk: Zou het om een gelijkspeel te creëren tussen burgers en overheid, 
het niet goed zijn om zelf eigenaar te worden van nutsvoorzieningen?   
 
Reactie Andre Jurjes: Het idee om de waarde die de energie coöperaties veel meer in 
eigen beheer te houden en daar de vruchten van te plukken zit in ons hoofd. Dus dan 
moeten we zelf een energiebedrijf oprichten. We zijn nu eerst bezig om een bedrijf op te 
richten op het gebeid van flexibiltiet. Het idee staat bij ons hoog op de agenda.  
 
Dick van Elk: Als ik van dienst kan zijn dan hoor ik het graag.  
 
Afsluiting  
In de volgende ALV zullen verder ingaan op de plannen. Bedankt voor de tijd. Tot 11 
februari bij de volgende ALV.   
  

https://energiesamen.nu/media/uploads/20211029%20Mail%20TK%20ES%20verlaging%20EB%20PCR.pdf
https://energiesamen.nu/media/uploads/20211029%20Mail%20TK%20ES%20verlaging%20EB%20PCR.pdf
https://energiesamen.nu/nieuws/1227/verlaging-energiebelasting-op-stroom-en-je-postcoderooscooperatie
https://energiesamen.nu/nieuws/1227/verlaging-energiebelasting-op-stroom-en-je-postcoderooscooperatie
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Bijlage: deelnemers ALV  
 
Lidcoöperaties en verenigingen (51) 
Zon op Nes aan de Amstel, Adri Marsman (Meerwind), Alex van der Haring (Energie Collectief Loon 
op Zand), Andre Deumers (Cohesie Heiloo), Anne-Marie Poorthuis (EC Wijdemeren), Arjan de Lange 
(Onze Zon Baarn), Arnold van Overeem (ZPV), Bas Hofman (Coöperatie Duurzame Energie Reeshof), 
Blide Duk (Zon op Leiden), Cees de Haan (Zon op IJburg blok 17), Dick Verbeek (VPE), Elise Dieleman 
(Zon op Rijswijk ZH), Erik Alsema (En. Coöp. Bunnik), Erik Boon van Ostade (Energie Cooperatie 
Meierijstad), Frank Schoenmakers (Windvogel), Frits van Muijden (Eendragt), G.H.M.J. Mulders (De 
Groene Smaragd), Geert Jan Stolk (Zon op Stadshoeve en Zon op Stadshoeve Tinteltuin), Ger van Os 
(Alex Energie), Hendri Damen (Hilverstroom), Henk Smith (Onze Zon Houten), Jan Al (Nieuwe 
Lansinger Stroom), Jan Bouwens (EC Bodegraven-Reeuwijk), Jan Gastkemper (Coöperatie DE 
Ramplaan), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Jan Mulder (Zon op Northgo), Jan Ruiter (Duurzaam 
Kootwijkerbroek), Jan Tiemen (Blijstroom), Jan van Dockum (Energiecoöperatie Huibertstroom), Jeu 
Goossen (ImpulZ Energiecooperatie Beekdaelen), Joost van Beek (Leudal Energie), Jos Atteveld 
(Zoeterwoude Duurzaam), Linda van Roij (Hoom), Marcel Sanders (NHEC), Mark Bouwmeester 
(Woerden Energie), Martin Ilbrink (Blauwvinger Energie), Martine Trip (Windunie), Monique Sweep 
(Deltawind), Nol Herfkens (Energiecooperatie 2030.nu), Onno Eigeman (Energiek Halderberge), Peter 
de Wit (Pure-Energie), Piet Melzer (GC Nieuwkoop), Reijer van de Kuilen (Duurzaam 
Kootwijkerbroek), Rinus Zebregts (Zon op Heusden), Robbert-Jan van Meenen (Zon op K&N), Ronald 
van Oijen (Zuiderlicht), Willy Verbakel (Drechtse Energie), Wim Cranen (De Omslag), Wim Lemmens 
(Coöperatie Zon op de Hilver), Wim Sederel (Endura), Wouter-vd Wall Bake (Zutphen Energie) 
 
Stichtingen (1) 
André Mol (Stichting Geothermie Groep Nederland) 
 
Persoonlijk (10)  
Herman Eijpe, Steven Apostolou, Dick van Elk, H. Claeys, Hugo Hurts, Jac Turlings, Leen 
van Doorn, Lidewij Tummers-Mueller, Marian Kennedy, Nico R. Dik 
 
Ereleden (1)  
Felix Olthuis 
 
Onbekend (4)  
Reinier, Sanne van Hoogmoed, Stefan , Zoom user 
 
Bestuur Energie Samen (3)  
André Jurjus, Andries Metz, Guus Ydema 
 
Bedrijfsbureau Energie Samen (5) 
Ries Verhoeven, Sijtze Brandsma, Siward Zomer, Tammo Hoeksema, Wendy Valkenburgh 


