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NIEUWSBRIEF

ENERGIE COOPERATIE OLDEMARKT U.A.

1.

NUMMER 1

Inleiding
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. , kortweg ECO genoemd.
Het bestuur wil u via een nieuwsbrief regelmatig gaan informeren over de stand van zaken.
Over de voortgang bij het oprichten van de Energie Coöperatie Oldemarkt en van alle acties die worden
ondernomen om in januari 2019 daadwerkelijk samen zonne-energie te gaan produceren.
De Nieuwsbrief zal voorlopig elke maand verschijnen en vaker als hiervoor aanleiding is.

2.

Aantal deelnemers
Er zijn voldoende potentiële deelnemers om de Coöperatie op te richten en zonne-energie te gaan
produceren.
De stand op 14 februari is:
 Deelnemers die de intentieverklaring hebben ondertekend: 35
 Totaal aantal panelen: 382
Er hebben zich nog een aantal belangstellenden gemeld, die waarschijnlijk ook zullen meedoen.
En het aantal belangstellenden/deelnemers groeit nog steeds.

3.

De Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. is officieel opgericht
Op 8 februari is de akte van oprichting van de Energiecoöperatie Oldemarkt U.A. bij notaris Landman in
Meppel gepasseerd en is de Coöperatie ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel onder
nr: 70862982.
Het bestuur bestaat (voorlopig) uit de initiatiefnemers met:
 Hans Schiphorst als voorzitter
 Sjoerd Bakker als penningmeester
 Marius Roel als secretaris
 Henk Plat als bestuurslid
 Hans de Lange als bestuurslid
 Pieter Landman maakt als adviseur de komende periode ook deel uit van het bestuur.

O
C
E

Er wordt een ‘Rooster van aftreden’ gemaakt, waarin de eerste twee bestuursfuncties over ongeveer één
jaar beschikbaar komen. In principe wordt een bestuurslid tijdens de jaarvergadering gekozen voor een
periode van ten minste drie jaar.

4.

Subsidie van de Gemeente Steenwijkerland
De gemeente Steenwijkerland geeft een startsubsidie van € 10.000,-. Wethouder Oene Akkerman zal de
check tijdens een bijeenkomst met een feestelijk tintje op 26 februari om 15.30 uur overhandigen. Alle
deelnemers zijn daarbij natuurlijk van harre welkom. Plaats en programma worden zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.

5.

Overige acties van het bestuur
Het bestuur houdt zich momenteel bezig met de volgende zaken:
Verkrijgen subsidie bij de provincie
Uit informatie van de provincie Overijssel blijkt dat de eerste tranche van de subsidieregeling van
€ 500.000,- nu al volledig uitgeput. Bij de provincie wordt nu gewerkt aan een tweede tranche, die
waarschijnlijk in juli 2018 beschikbaar komt. ECO staat op de wachtlijst. De voorzitter heeft en houdt
contact met de provincie.
Uitwerken van het Businessplan
Er wordt hard gewerkt aan het (concept) Businessplan, waarin alle gegevens worden opgenomen.
Op basis hiervan wordt de definitieve keuze om deel te nemen gemaakt. Het businessplan is ook nodig
voor de aanvraag van subsidies bij gemeente en provincie. Met name de cijfers moeten nu scherper in
beeld worden gebracht. Verwacht wordt dat het plan begin april in definitieve vorm zal worden
gepresenteerd.
(Definitief) vaststellen van de locatie van de zonne-energie installatie
De keuze is voorlopig gevallen op één van de daken van de voormalige Drukkerij aan de Weerdijk 4 in
Oldemarkt. Het dak heeft een oppervlak van ruim 1.000 m2, ruim voldoende voor de eerste start en voor
uitbreidingen in de toekomst. Er is een principeovereenkomst met de eigenaren van het gebouw.
De focus ligt nu eerst op het bepalen van de sterkte van de dakconstructie.
Het maken van een voorselectie van Energieleverancier
Bij de keuze is het van belang wat de geproduceerde elektriciteit opbrengt, maar ook wat de kosten per
kWh zijn voor de deelnemers en wat de jaarlijkse vergoeding per deelnemer zal zijn aan de coöperatie.
Na een voorkeuze zal de offerteaanvraag zal worden gestuurd aan de meest geschikte energieafnemers /
leveranciers.
Zoals bekend moeten alle deelnemers, bij het in werking stellen van de installatie, zich bij de te selecteren
energieleverancier als klant aansluiten. Om afkoopboetes te voorkomen wordt gevraagd tot die tijd niet
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meer over te stappen of een nieuw contract aan te gaan met uw huidige leverancier. Als er onverhoopt
toch nog contracten voortijdig moeten worden beëindigd, zal ECO hiervoor in principe de kosten voor
haar rekening nemen.

Offertes opvragen bij installatiebedrijven
De (zonne-energie installatie zal worden geplaatst op het dak van de voormalige Drukkerij aan de
Weerdijk te Oldemarkt. Voorlopig wordt uitgegaan van 370 panelen met een vermogen van circa 250
Wattpiek per paneel.
Aan de installateurs zal worden gevraagd een prijsaanbieding te doen voor het leveren, plaatsen, op het
energienet aansluiten, in werking stellen en gedurende 15 jaar in werking houden van de installatie, met
een optie voor een verlenging van 10 jaar.
Website bouwen
De voorbereidingen voor het bouwen van een eenvoudige informatieve website zijn inmiddels van start
gegaan. Inmiddels is een eigen domeinnaam aangevraagd. Naar verwachting worden deze week nieuwe
e-mailadressen (info@ecoldemarkt.nl) in gebruik genomen
Ook wordt gedacht aan het opzetten van een eigen ECO-Facebookpagina.
Informeren van de lokale pers
We zijn natuurlijk blij met elke nieuwe deelnemer. De komende tijd zullen er regelmatig persberichten
worden gestuurd aan de lokale en regionale kranten om Oldemarkt en omgeving te informeren en om
meer mensen enthousiast te maken.

6.

Vragen van deelnemers
In deze rubriek zullen uw vragen worden beantwoord. Vragen kunt u mailen aan onze secretaris:
mkw.roel@gmail.com.
Deze keer heeft het bestuur een aantal vragen aan u als deelnemer. Voor het opzetten van de
energiecoöperatie komt namelijk veel kijken en hulp is welkom.
Wellicht heeft u als deelnemer kennis van één van de volgende onderwerpen en zin en tijd om het
bestuur te ondersteunen of kent u iemand die zou willen helpen bij:
 Financiële zaken / accountancy, zoals het opzetten van een boekhouding.
 Het beoordelen van de sterkte van de dakconstructie / het maken van sterkteberekeningen voor het
dak waarop de panelen zullen worden geplaatst.
 Het opzetten van een digitaal platform en het bouwen van een website (inmiddels één reactie
ontvangen).
Reacties s.v.p. sturen aan de secretaris (voorlopig nog even: mkw.roel@gmail.com).
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