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Concept-verslag ALV 22-4-2022 
 
Aanwezig (84)  

• Lidcoöperaties en verenigingen (leden Energie Samen en/of Hoom) (64)  

• Persoonlijk (2)   

• Ereleden (1)   

• Onbekend (4)   

• Bestuur Energie Samen (4)   

• Bedrijfsbureau Energie Samen / Hoom (9) 

Zie verder pagina 8. 
  
Afgemeld  
Energie Coöperatief u.a.), Wim Sederel (Energiecoöperatie Endura u.a.), Harriët Bernts (Coöperatie 
Morgen Groene Energie u.a.) 
 
1. Opening 
André heet iedereen van harte welkom en licht kort de agenda toe.  
 
2. Mededelingen 

- André deelt het overzicht van nieuwe leden en heet hen van harte welkom. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor het leden tevredenheidsonderzoek: de respons tot dusver 

bevat waardevolle informatie voor het bedrijfsbureau. Daarom het verzoek aan eenieder die 

de enquête nog niet heeft ingevuld dit alsnog te doen (de link is te vinden in de nieuwsbrief 

van 13 april jl.). 

- De werkgroep Contributiesysteem gaat op 2 mei a.s. van start met een fysieke bijeenkomst 

van de deelnemers. De wens is op de ALV van september de eerste ideeën te kunnen delen, 

opdat in de laatste ALV van 2022 hierover een besluit kan worden genomen. 

- Er volgt een toelichting van Felix Olthuis op het fusieproces met HOOM: er is iets vertraging 

opgelopen met het klaar maken van alle benodigde documenten. Dit is recent in orde 

gemaakt en getracht wordt de fusie geformaliseerd te hebben op de volgende ALV. 

- Siward geeft een toelichting op de lobby: 

• Stand van zaken SCE: voor de oude Postcoderoosregeling is door de expertgroep een 

paper gemaakt waarin een voorstel tot vergoeding voor de gebruikers is opgenomen. 

Het paper wordt in de laatste week van april met EZK besproken. De uitkomst 

hiervan wordt besproken in het lobby webinar en gepubliceerd op de website. 

Voor de SCE-tarieven is een consultatie ingediend, waarvoor input is gebruikt van de 

ingezonden onrendabele business cases. EZK laat eind april weten wat het 

vervolgproces wordt.  

Verder wordt getracht een langere aanlevertermijn te realiseren bij de Regeling 

openstelling nu is gebleken dat het aanvragen van uitstel voor het aanleveren van 

gegevens vaak onvermijdelijk is.  

• Warmtewet: positieve ontwikkeling; de minister heeft aangegeven dat de 

infrastructuur publiek dient te zijn. De komende tijd zal meegegeven worden dat 

coöperaties hier ook een onderdeel van uitmaken. 
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• Energiewet: in het debat van 21 april 2022 heeft de minister duidelijk aangegeven 

voorstander te zijn van lokale energiecoöperaties en dat deze goed ingebed moeten 

worden in de nieuwe Energiewet. 

• Europese staatssteunregels: het is gelukt om hier energiegemeenschappen in 

opgenomen te krijgen alsmede een mogelijkheid tot een uitzonderingspositie voor 6 

megawatt zon en 18 megawatt Wind. Dat zou kunnen betekenen dat de SCE mogelijk 

tot deze grenzen opgerekt kan worden.  

• Voor meer informatie over de lobby wordt verwezen naar de digitale 

lunchbijeenkomsten (Bijpraten over de lobby - Energie Samen). Daarnaast staat in 

het kader van transparantie en ter ondersteuning voor gesprekken met 

beleidsmakers de lobbystrategie vanaf nu op de website (zie het PDF op 

Belangenbehartiging voor energiecommunities - Energie Samen). 

 

Eric Bakker (Groninger Energie Koepel) geeft aan dat de Energiewet die nu in de Tweede Kamer 

wordt behandeld vertraging heeft opgelopen. In het kader van de experimenteerregeling vraagt 

hij zich af of er zicht is op het tijdspad.  

Siward geeft aan dat de definitie wel, maar de experimenteerregeling (nog) niet in de wet is 

opgenomen en dat dit onder de aandacht is. Siward nodigt Eric uit via de mail verder in gesprek 

met elkaar te gaan. 

André geeft aan dat de wet nog steeds in voorbereiding is, en dus nog niet wordt behandeld door 

de Tweede Kamer. Het streven is voor de zomer een versie gereed te hebben die kan worden 

ingediend bij Raad van State. Dit zou betekenen dat de wet vanaf het najaar van 2022 behandeld 

zou worden in de Tweede en Eerste Kamer; de inwerkingtreding is vooralsnog voorzien d.d. 1 

januari 2024.  

 
3. Verslaglegging, ter vaststelling (bijlage 03) 

• Vaststellen verslag ALV 11 februari 2022 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. 
 
Stemming: 
Vaststelling verslag 11 februari 2022: 42 stemmen voor, 2 stemmen blanco 

 
Piet Melzer (GC Nieuwskoop) uit zijn complimenten voor het uitgebreide verslag en de 

redactionele slag die hierover is gemaakt. 

 
4. Jaarverslag 2021, ter vaststelling (bijlage 04) 

Andre geeft aan dat tijdens de ALV in februari de financiële kant (de jaarrekening 2021) is 
behandeld en akkoord is bevonden. Het inhoudelijk jaarverslag 2021 is nu ook gereed, ter 
voorlegging en stemming.  
 
Elmar Theune (Energie van Utrecht) spreekt haar complimenten voor het jaarverslag 2021. Dat 
het stuk is geëvolueerd van één A4-tje naar een professioneel stuk zegt voor haar ook iets over de 
ontwikkeling van het bedrijfsbureau.  
 

https://energiesamen.nu/evenementen/141/bijpraten-over-de-lobby
https://energiesamen.nu/pagina/5/belangenbehartiging
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Willie Berentsen (Sterk op Stroom) sluit zich aan bij Elmar. Het geeft een heel volledig beeld 
alsmede (voor hem) nieuwe informatie in een mooie vorm.  
 
Piet Melzer (GC Nieuwskoop) complimenteert het bureau voor de uitgebreidheid van het 
jaarverslag en geeft als correctiepunt aan dat Ferd Schelleman niet is meegenomen als 
bestuurslid. André erkent dat dit een omissie betreft en zegt toe dat dit zal worden aangepast.   
 
Stemming: 
Vaststelling jaarverslag 2021: 38 stemmen voor, 6 stemmen blanco  
 

5. Benoeming nieuwe bestuursleden Monique Sweep en Brenda Harsveld, ter vaststelling 
(bijlagen 05a en 05b) 
André geeft aan er trots op te zijn dat het bestuur (indien de ALV akkoord gaat) kan worden 
uitgebreid met twee vrouwelijke bestuursleden en stelt Monique en Brenda in de gelegenheid het 
woord te nemen.  
 
Monique en Brenda lichten elk kort hun achtergrond en toegevoegde waarde als beoogd 
bestuurslid van Energie Samen toe. 
 
Frank Schoenmakers (Windvogel) geeft aan blij te zijn dat er twee nieuwe kandidaat 
bestuursleden zijn. Hij vraagt zich af welke rol en welk takenpakket hierbij hoort? 
André geeft aan dat dit nog niet vastgelegd is. In juni zal er een heidag met het bestuur worden 
ingepland om de samenwerking en portefeuilleverdeling met elkaar door te nemen. In de ALV van 
juni kan dit dan gepresenteerd worden. 
 
De stemming bevat allebei de bestuursleden in één vraag. André vraagt de ALV of dit bezwaarlijk 
is; dit blijkt niet het geval. 
 
Stemming: 
Vaststelling Monique Sweep en Brenda Harsveld als nieuwe bestuursleden: 44 stemmen voor, 1 
stem blanco  
 
André dankt iedereen voor het vertrouwen en heet Monique en Brenda van harte welkom in het 
bestuur. 
 

6. Stand van zaken traject “Strategie Energie Samen 2025” (mondeling) 
André leidt het onderwerp in. In de ALV van april 2021 is opdracht gegeven tot het formeren van 
een aantal focusgroepen, waaronder de focusgroep Strategie. Deze focusgroep is in november 
2021 van start gegaan en de deelnemers hebben hier veel tijd in gestoken. André spreekt zijn 
bijzondere dank uit aan Arjan de Lange, die dit traject heeft begeleid. Guus IJdema zal als eigenaar 
van de focusgroep vanuit het bestuur een terugkoppeling doen en aan Siward is een toelichting 
vanuit het bedrijfsbureau gevraagd. 
 
Guus Ydema doorloopt de opgestelde presentatie (te downloaden op de website: Leden denken 
mee: focusgroepen - Energie Samen). Hij gaat in op de deelname en het bijbehorende 
werkproces.  
 

https://energiesamen.nu/pagina/1/jouw-belangenvereniging/89/leden-denken-mee-focusgroepen
https://energiesamen.nu/pagina/1/jouw-belangenvereniging/89/leden-denken-mee-focusgroepen
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Siward vervolgt met de toelichting op de strategie vanuit het bedrijfsbureau, waarvan de 
kernpunten zijn: 
- Uit de door hem gevoerde gesprekken met leden komen de coöperatieve basisprincipes sterk 

naar voren. 

- Er is behoefte aan, en er wordt al toegewerkt naar lokale energieopwekking en gebruik. 

- Deze gezamenlijke visie als paraplu kan dienen om alles te verbinden  

- Om alle losse initiatieven bij elkaar te brengen dient het systeemdenken te worden ingebed. 

- Er is een breder spectrum aan samenwerking nodig om dit te laten slagen (denk aan 

gemeenten, netbeheerders, agrariërs). 

- Er is een vooraanvraag gedaan voor Mooi subsidie. 

André dankt Guus en Siward voor hun bijdrage en geeft nog mee dat hij het mooi vindt te zien 
waar we naartoe ontwikkelen in deze fase van de energietransitie. Van een formulering van een 
strategie en droom in de focusgroep, naar concrete ideeën op het bedrijfsbureau voor het 
opzetten van een Local4Local model, alsmede de realisatie dat de werkzaamheden van het 
bedrijfsbureau hier eigenlijk al naadloos in lijken te passen. Natuurlijk is er nog veel werk te 
verzetten om dit verder handen en voeten te geven. De ambitie is om in de ALV van juni een goed 
uitgewerkt strategieplan te kunnen voorleggen en om goedkeuring te vragen voor de uitvoering 
hiervan.  
 
Ger Keuzenkamp (ZonKracht Capelle) heeft een vraag over het genoemde 50% lokaal coöperatief 
eigendom. In de zoektocht van de coöperatie naar een tweede zonnedak, blijkt het een obstakel 
dat veel gemeenten zelf gemeentelijk vastgoed willen inzetten voor het exploiteren van 
zonnepanelen, wat de coöperatieve gedachte in de praktijk lastig uitvoerbaar maakt. Hoe kijkt ES 
hier tegenaan? 
Siward geeft aan dat het bedrijfsmatig niet slim is als de gemeente dit zelf uitvoert: financieel is 
het voordeliger als dit via de SCE-regeling wordt gerealiseerd en daarbij wordt het zonnedak niet 
geoptimaliseerd, omdat de gemeente dit alleen voor eigen gebruik in kan zetten.  
Er wordt afgesproken dat er een position paper voor de leden wordt opgesteld die de presentatie 
van een case bij gemeenten kan ondersteunen, en Siward geeft tevens aan deze problematiek 
mee te nemen in de gesprekken met de NPRES. 
 
Hank Ort (Energy Common Leidschendam-Voorburg) spreekt zijn complimenten uit voor de 
presentaties; hij kan zich erg goed vinden in de bevindingen die hieruit naar voren komen. Hij wil 
graag weten wat Guus bedoelt met het ondersteunen lokale initiatieven om succes te bereiken op 
andere aspecten, alsmede of er iets te zeggen is over de verhouding tussen het bedrijfsbureau en 
regionale projectbureaus. 
Guus geeft op de eerste vraag aan dat dit van alles kan zijn, zoals inclusiviteit. De kern omvat alles 
wat direct of indirect te maken heeft met directe energielevering. 
Sijtze geeft aan dat samenwerking met regionale projectbureaus een integraal onderdeel is van 
onze manier van werken. Lokaal en regionaal hebben de meeste aandacht. Landelijke uitvoering 
gebeurt alleen wanneer dit meer opportuun is dan een lokale of regionale route. De ontwikkeling 
van Econobis bijvoorbeeld is gestart met een landelijk projectbureau en is hierna zo snel mogelijk 
afgedaald naar regionale projectbureaus. Op het gebied van innovaties wordt veel in regionale 
samenwerkingen gestart en hierna landelijk uitgerold.  
 



 
 

5 
 

Marten Wiersma (Windunie) wil graag weten of de presentatie beschikbaar komt en zo ja, waar 
en wanneer? André geeft aan deze dit op de website komt (Leden denken mee: focusgroepen - 
Energie Samen). 
 
Anne-Marie Poorthuis (Energiecoöperatie Wijdemeren) vraagt zich af of in het verhaal van Siward 
niet een grotere plaats ingeruimd kan worden voor bewustmaking van de energietransitie in de 
samenleving bezien vanuit de coöperatieve beweging.  
André informeert naar de aanpak die Anne-Marie hierbij voor ogen heeft, waarop zij aangeeft het  
meer strategisch zichtbaar maken en het uitvergroten hoe groot de rol en positie van de 
coöperaties is op het gebied van bewonersparticipatie; dit zijn onafhankelijke partners van de 
gemeenten. Dit omvat niet alleen het gebied van de energietransitie maar de gehele emancipatie 
van de samenleving op alle thema’s. Er zijn hier voldoende voorbeelden van, die moeten we 
gebruiken en benoemen.  
André kan zich vinden in dit punt. De overheid en provincies zien ons nog niet als onmisbare 
partners; daar moet nog een stap worden gezet. Hij haalt tevens de opmerking van Siward aan 
dat de minister erkent dat de energiecoöperaties nodig zijn in deze transitie.  
André roept iedereen op die een goed voorbeeld heeft namens hun coöperatie, dit te delen met 
het bedrijfsbureau (contact@energiesamen.nu) opdat dit meegenomen kan worden in het 
gesprek met de minister.  
 
Thomas van der Vlis (Buurtstroom Energie-U) wil graag van Siward weten of het klopt dat panelen 
van een coöperatie alsmede VVE’s niet meetellen in de toekenning van een energielabel? In welke 
hoedanigheid moet hier rekening mee worden gehouden? 
Siward geeft aan dat dit zeker nog een drempel is, met name bij het verstrekken van hypotheken 
aan bedrijfspanden. Hij is hierover lang in gesprek geweest met BZK, waarbij overeenstemming is 
bereikt in een nieuw tekstvoorstel voor de ISO-certificering. Vanwege alle aanpassingen die dit 
teweeg brengt in de vele regelingen die hieraan raken is hier nog steeds een discussie over 
gaande. Over twee weken volgt er een brief van de minister aangaande versnelling Zon op Dak en 
bij de voorbereiding is als input hiervoor meegegeven dat dit als de meest vertragende factor 
geldt. 
 
Onno Eigeman (Energiek Halderberge) geeft aan dat Energiek Halderberg bezig is met zelflevering; 
er lopen nu onder meer twee opwekprojecten SCE die via het Realisatiefonds worden 
gefinancierd. Hij heeft recent van een mogelijke samenwerkingspartner vernomen dat wanneer 
energieopslag toegevoegd wordt aan het zelfleveringsmodel er fors extra rendement opgeleverd 
wordt, die weer ingezet kan worden voor lokale dienstverlening. Is het Realisatiefonds op korte 
termijn al bezig om dit onderdeel toe te voegen aan het financieringsstructuur?  
Sijtze geeft aan dat wanneer de terugbetaling aan de voorwaarden voldoet, dit nu al mogelijk is. 
Mocht Onno hier nog over in gesprek willen, dan kan hij contact opnemen met Sijtze.   
 
Harrie Swarte (Zon op Heuvelrug) geeft aan dat voor het aangaan van verbindingen vaak contact 
wordt gelegd met financiers als de Rabobank. Is het opportuun als Energie Samen ook in contact 
komt met ontwikkelaars zoals Siemens om strategische allianties aan te kunnen gaan?  
Siward geeft aan dat we proberen te vermijden strategische samenwerkingen aan te gaan die als 
gevolg van afspraken de keuzevrijheid voor de leden kunnen inperken. Eventueel kan wel een 
benchmark worden gemaakt van alle aangeleverde business cases, maar we hebben hier 
momenteel intern niet de capaciteit en financiën voor. Sijtze voegt hieraan toe dat we wel 

https://energiesamen.nu/pagina/1/jouw-belangenvereniging/89/leden-denken-mee-focusgroepen
https://energiesamen.nu/pagina/1/jouw-belangenvereniging/89/leden-denken-mee-focusgroepen
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onderzoeken wat de bijdrage van dit soort partijen zou kunnen zijn, en dat dit gedeeld kan 
worden met de leden, maar we willen hier geen lobby mee creëren.  
 
André dankt de aanwezigen voor alle vragen en steun voor deze tussenstand en de richting 
waartoe wordt bewogen. De focusgroep Strategie beziet momenteel of er een webinar en 
mogelijk een ook workshop georganiseerd kunnen worden om de ideeën nadrukkelijker te 
kunnen toetsen bij een grotere groep leden. Als daar helderheid over komt, dan wordt dit 
uiteraard gedeeld. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Arnold van Overeem (ZPV) uit zijn toenemende zorgen over het feit dat het overgrote deel van 
Nederland last heeft van netcongestie. Wat kan Energie Samen doen om te zorgen dat hier actie 
op wordt ondernomen bij de overheid? 
André geeft aan dat deze problematiek bekend is en leidt tot veel chagrijn bij alle partijen in de 
energiesector. Wij gaan dit probleem niet op korte termijn oplossen. Het door Siward 
uiteengezette verhaal ziet hij als de enige weg om de komende jaren lokaal te kunnen 
ontwikkelen zonder tegen de grenzen van het net op te lopen. Het vragen van aandacht hiervoor 
bij de overheid wordt gecontinueerd. 
Arnold wil graag op de hoogte worden gehouden; André verwijst hiervoor naar de maandelijkse 
lobby webinars. 
 
Thomas van der Vlis (Buurtstroom Energie-U) herkent de netcongestie problematiek, en verwijst 
ter ondersteuning naar een online artikel van De Gelderlander, waaruit blijkt dat ook privé-
eigenaren van daken tegen dit probleem aanlopen. Hij ziet dit ook gebeuren bij twee centrales in 
zijn omgeving.  
André beaamt hoe breed dit speelt en hoe serieus deze problematiek is.   
 
Onno Eigeman (Energie Halderberge) ziet netcongestie niet als een probleem, maar als een kans 
op het gebied van flexibele opslag. Dat maakt zowel lokaal als op gebiedsniveau verschil. 
Daarnaast hebben netbeheerders meer inzage in deze problematiek die tot andere inzichten kan 
leiden. Kan er geen gezamenlijke lobby worden opgezet opdat er vanuit de netbeheerders inzage 
verkregen kan worden? Dat zou energiecoöperaties kunnen helpen. 
André geeft aan dat dit al naar voren komt in de lopende gesprekken met netbeheerders. De kans 
om hiermee samen met de netbeheerders aan de slag te gaan, wordt zeker opgepakt.  
 
André Dippell (OM|Nieuwe Energie) wijst erop dat netbeheerders maar weinig grip hebben op 
wat achter hun tranformatorstations gebeurt. Er zijn wel pilots draaiende om hier zicht op te 
krijgen, waar ook netbeheerders bij betrokken zijn. Dit probleem wordt niet op korte termijn 
opgelost, maar ontwikkelingen zijn er wel degelijk. 
 
André geeft aan vooraf aan de ALV input te hebben gekregen van Harriët Bernts (Coöperatie 
Morgen Groene Energie u.a.). Zij heeft aangegeven het te betreuren dat er geen telefonische 
helpdesk bestaat voor Econobis. Ondanks de gegeven cursus en beschikbare handleiding van het 
systeem, loopt zij soms tegen problemen aan, en zij mist hierbij telefonische ondersteuning. 
Hariët wil graag weten of meer leden dit ervaren. André vraagt of leden zich willen melden als dat 
het geval is (contact@energiesamen.nu). 
Ruud Vlek (Zon op de Ronde Venen) herkent zich in de opmerkingen van Harriët; hij vindt 
Econobis een mooi systeem dat veel kan, maar er is hem nog veel onduidelijk in het gebruik. 
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Arnold van Overeem (ZPV) geeft aan lid te zijn van de gebruikersraad van Econobis. Econobis 
heeft nu nog niet genoeg financiële middelen en mankracht om alle problemen te kunnen 
ondervangen. Het is onder de aandacht maar er kan geen tijdspad worden gegeven. 
Ruud Vlek geeft aan dat hij hoopt toch dat er snel een oplossing komt gezien de hoeveelheid tijd 
die hij eraan besteedt.  

 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
André dankt iedereen voor de aandacht en hoopt iedereen eind juni weer te zien.   
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Bijlage: deelnemers ALV  
 
Coöperaties en verenigingen (leden Energie Samen en/of Hoom) (64) 
Sterk op Stroom, Ad Bijma (BRES Breda), Adri Marsman Meerwind, Alex van der Haring (Energie 
Collectief Loon op Zand), André Dippell (om|nieuwe energie), Andries Tieleman (Zon op & Duurzaam 
Garenkokerskwartier), Anne-Marie Poorthuis (energiecoöperatie Wijdemeren), Arjen Uijtewaal 
(Coöperatie Welsum Duurzaam u.a. (aui), Arnold van Overeem (ZPV), Bert Branderhorst (ECLoZ), 
Blîde Duk (Zon op Leiden), Bob Duindam (LochemEnergie), Brenda Harsveld (GrEK), Carla Brink 
(Welsum Duurzaam), Cees de Haan (Zon Op IJburg blok 17), Eelco Boers (2030.nu), Elisabeth 
Dieleman (Zon op Rijswijk), Elmar Theune (Energie van Utrecht), Eric Bakker (Groninger Energie 
Koepel), Frank Schoenmakers (Windvogel), Frits van Muijden (De Eendragt), Geert Heiremans (Zon 
op de Hilver), Ger Keuzenkamp (ZonKracht Capelle), Hank Ort (Energy Common Leidschendam-
Voorburg), Hans de Jong (Drechtse Stromen), Hans van Kessel Zon op de Ronde Venen (Hans van 

Kessel), Hans Versloot (BrummenEnergie), Harrie Swarte (Zon op Heuvelrug), J☼han Werdmuller 
(Energiek Velsen), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Jan Res (Zaanse Energie Kooperatie), Jan Ruiter 
(Duurzaam Kootwijkerbroek Coöperatie U.A.), Jan van der Vliet (Veluwe-Energie), Jan van Dockum 
(Energiecoöperatie Huiberstroom), Jeu Goossen (ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen), John 
Verheijden (ZutphenEnergie), Kees Donker (ValleiEnergie), Marc Cornelissen (CALorie), Marten 
Wiersma (Windunie), Martin Ilbrink (Blauwvinger Energie), Miel Janssen (Wattnu), Monique Sweep 
(Deltawind), Nel Tiemens (Warmtenet oost Wageningen), Onno Eigeman (Energiek Halderberge), 
Piet Melzer (GC Nieuwkoop), Piet Poels (VoordeZon Energiecoöperatie), Piet van Noort 
(Kennemerwind), Reijer van de Kuilen (Duurzaam Kootwijkerbroek), René van Doorn (Energie 
Dongen), Rien Haasnoot (HCWV De Eendragt), Rob de Bruijn (coöperatie Riel Goirle), Roel 
Boesenkool (Duurzaam Markenbinnen), Rogier Groeneveld (Duursaam Benoordenhout), Ronald van 
der Kraan (Energie Collectief Waterweg), Ruud Vlek (Zon op De Ronde Venen), Thijs van Daalen 
(ZeewoldeZon), Thomas van der Vlis (Buurtstroom Energie-U)), Ton van Dril (Cohesie Heiloo), Wil 
Schepens (Zon op de Hilver), Willy Verbakel (Willy Verbakel), Wim Cranen (De Omslag), Wim Geelen 
(Leudal Energie), Wim Ouwerkerk (Leimuiden Duurzaam), Wolff (Doniawerstal Energie) 
 
Persoonlijk (2)  
Freek Smulders, Hugo Hurts 
 
Ereleden (1)  
Felix Olthuis 
 
Onbekend (4)  
Dorine Putman, Dorothea Putman, iPad, iPhone van Fred, Walter Schalkwijk 
 
Bestuur Energie Samen (4)  
André Jurjus, Axel Posthumus, Guus Ydema, Stefan van Tongeren 
 
Bedrijfsbureau Energie Samen / Hoom (9) 
Alexander Haccou, Jacoba Batstra, Liesje Harteveld, Marco Tazelaar, Sijtze Brandsma, Siward Zomer, 
Sjiron de Jong, Tammo Hoeksema, Wendy Valkenburgh 
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