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Notulen Algemene Ledenvergadering Veluwe-Energie van 18 mei 2019  (concept) 
 
 
aanwezig: 
Bestuursleden: Jan van der Vliet (voorzitter), Ton Hardeman (penningmeester),  
   Wim Nap (secretaris), Tineke van Goethem (secretaris)  
(aspirant) Deelnemers:  dhr. Aalbers, mw. Bezemer-Leusink, dhr. Huttinga, dhr. de Jong,  
       mw. Kuijpers-Schouten, dhr. van Mechelen,  dhr. Osté,  dhr. van Asselt,  
   dhr. Wassink, en mw. Weerstra-Visser.  
 
 
1 Welkom en opening 

Jan van der Vliet  opent deze 5e algemene ledenvergadering van coöperatie Veluwe-Energie. 
Vanwege de Corona-maatregelen is deze vergadering verschoven van mei naar september. 
In het afgelopen jaar zijn we druk geweest met de warmte-transitie (Ermelo) en met overleggen 
van de RES (Noord-West Veluwe). Jan had zitting in de stuurgroep van de RES. 
Van de Ermelose gemeente krijgen we helaas geen financiering (of garantie) om ook 
daadwerkelijk mee te kunnen doen in projecten. We mogen wel overal meepraten. 
Momenteel zijn we in gesprek over Windmolens. Dit project heeft nog wel wat tijd nodig en zal 
waarschijnlijk binnen de BV uitgevoerd gaan worden.  
Zon op daken loopt momenteel niet zo goed; is financieel minder aantrekkelijk. Momenteel zijn 
we hierover in gesprek met Groevenbeek en met de Hoge Riet. 
Jan roept de leden op om uit te zien naar mogelijkheden en die aan ons door te geven. 
 
 

2 Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

3 Notulen ALV 18 mei 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4 Jaarverslag 2019 
Dhr. Aalbers vraagt of het registreren in een nieuw programma voor leden kan leiden tot 
verschillen in opbrengst per schooldak. De penningmeester zegt toe dat eventuele verschillen 
gelijk getrokken zullen worden. 
 
 

5 Financiën 
De penningmeester legt uit dat de installatie op de KIokbeker soms stopt met energie leveren 
om te voorkomen dat de netspanning te hoog wordt. We hebben hiervoor een claim ingediend 
bij Liander. Als Liander niet uitbetaalt zal de coöperatie dit zelf doen, zodat deelnemers van de 
Klokbeker hetzelfde rendement en dezelfde terugverdientijd krijgen als deelnemers van andere 
schooldaken. 
De kosten voor een zon-aandeel op het Kerkelijk Centrum bedroegen € 240,--. 
In de huidige PCR-regeling blijft er wat geld over binnen de coöperatie. Dit wordt aangewend 
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voor duurzame doeleinden. Als er aan het eind van het project geld overblijft, vragen we de 
leden wat we daarmee zullen doen. 
 
Met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe PostCodeRoos-regeling. Er komt een 
subsidie op opgewekte kWh. Deelnemers krijgen dan geen energiebelasting meer terug via hun 
energieleverancier, maar de coöperatie ontvangt de subsidie, die zij uitbetaalt aan de 
deelnemers. Het maximum van 10.000 kWh vervalt, en het wordt mogelijk het zon-aandeel mee 
te nemen bij verhuizen. 
In de huidige PCR-regeling worden installaties bekostigd door de inleg van leden. In de nieuwe 
PCR-regeling zijn projecten alleen mogelijk door geld te lenen tegen lage rente. (het zou dus fijn 
zijn als de gemeente hiervoor garant zou willen staan) 
 
De opmerking wordt gemaakt dat we eerst daken zouden moeten vol leggen voor we aan 
windmolens beginnen. Daar zijn we het van harte mee eens! Feit is echter dat voor windmolens 
de prijs voor het opwekken van energie flink lager is. 
Vraag: Waarom wil de gemeente niet meewerken of garant staan? Antwoord: dan krijgt de 
gemeente verplichtingen op de balans.  
Vraag: Zijn alleen grootschalige projecten rendabel? Antwoord: Ja, een dak met 100 panelen is 
te klein; er is dus veel dakoppervlak nodig. 
 
In principe is de afspraak dat er bij energieprojecten 50% participatie van burgers moet zijn. 
Momenteel praten we mee over een windmolens-project. Om mee te kunnen doen hebben we 
een groot bedrag nodig dat we niet zomaar bij elkaar krijgen met inleggen van deelnemers. 
Dit project zouden we eventueel in de BV kunnen onderbrengen. De BV moet dan geld lenen. 
 
Opmerking: De gemeenteraad kent “Tafels” waar de burgers hun problemen kunnen 
neerleggen. Daar zou de coöperatie moeten aankaarten dat “zon op daken” zo niet gaat werken, 
en dat het opwekken van energie dan landbouwgrond gaat kosten. 
Antwoord: Als wij er met B&W niet uitkomen gaan we naar de gemeenteraad. 
 
Ton Hardeman: Volgend jaar wordt de energiebelasting verlaagd. Om dan toch aan een 
terugverdientijd van 11 jaar te komen met een rendement van 4%, zouden we per zon-aandeel  
€ 10,-- moeten uitkeren. Dat kan, bijvoorbeeld aan het einde van de rit.  
De ledenvergadering moet zich hierover uitspreken. We zetten het op de agenda voor de 
volgende ALV. 
 
De voorzitter vraagt de leden of zij de Jaarrekening kunnen goedkeuren. 
De Jaarrekening wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
 

6 Stand van zaken Projecten 
We hebben de installaties na 2 jaar laten herkeuren. Daarbij kwamen wat problemen aan het 
licht die inmiddels verholpen zijn. Alle installaties zijn opnieuw goedgekeurd. 
De Klokbeker gaf in mei het probleem van een te hoog vermogen (onvoldoende opname 
capaciteit in het net). Nu gaat het goed; hopelijk de winter door ook. Zonne-panelen geven de 
beste opbrengst tussen 15°C en 20 °C 
Alle projecten samen (inclusief Kerkelijk Centrum) hebben 438.000 kWh opgewekt. 
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7 Rondvraag 
Vraag (per mail ingebracht):  Is het uitgangspunt “eerst de daken vol leggen” met zonne-
panelen en dan pas zonneweides? Antwoord: Wij zijn daar voor, maar de besluitvorming ligt bij 
de gemeente.  
Jan v.d. Vliet: wij mogen wel overal over meepraten als coöperatie (warmtetransitie 
bijvoorbeeld), maar we zijn niet betrokken bij de uitvoering. De beslissingen liggen bij de 
gemeenteraad. Onze naam wordt wel gebruikt, maar welke invloed we hebben is onduidelijk. 
We gaan wel met alle fracties praten. 
Riet Bezemer: Je moet als coöperatie eisen dat er aantekeningen in rapporten komen over de 
mening van de coöperatie. Dan ligt het vast en moet er antwoord op komen. Alles in de 
gemeenteraad gaat via de ”beeldvormende tafels”. Daar moet de coöperatie dus informatie 
geven en vragen stellen! Dit participatieprobleem moet ook bij de RES duidelijk gemaakt 
worden. 
Vraag: moet de coöperatie wel overal over meepraten? Is het de tijdsinvestering wel waard? 
Antwoord: misschien gaan we in een groter gezamenlijk verband van coöperaties onze invloed 
aanwenden richting provincie. 
Vraag: Wat zijn de consequenties als de Klokbeker er een verdieping bovenop wil bouwen? 
Antwoord: in de dakovereenkomst is geregeld dat de gemeente dan de kosten draagt voor het 
eraf halen van de panelen en het terug leggen, inclusief een vergoeding voor gemiste 
opbrengst.  
Vraag: Is het al voorgekomen dat zon-aandelen terug verkocht zijn aan de coöperatie? 
Antwoord: Neen. Er heeft al wel een verhuizing plaatsgevonden, waarbij de zon-aandelen 
overgegaan zijn naar de nieuwe eigenaar. 
 
 

8 Sluiting 
Jan van der Vliet dankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid, en sluit de vergadering. 


