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1.

Datum: 21 maart 2018

Inleiding
Het bestuur werkt hard om alle benodigde gegevens voor het Businessplan helder op een rijtje te krijgen.
Deze nieuwe nieuwsbrief heeft een nieuwe opmaak die beter aansluit op de website.
Er is de laatste weken dus heel veel gebeurd. Het is hoog tijd om alle belangstellenden van de
ontwikkelingen op de hoogte te brengen. We verwachten dat alle elementen die nodig zijn voor een
duidelijk financieel en juridisch plan half april bekend zijn en dat het Businessplan dan haar definitieve
vorm kan krijgen.
Op woensdag 25 april zal het plan met alle ins en outs met alle leden/belangstellenden worden
besproken. Meer uitgebreide informatie en een agenda volgen later. Zet het alvast in uw agenda:

Bijeenkomst ECO: Woensdag 25 april 20.00 uur in MFC Dalzicht.
2.

De gemeente Steenwijkerland heeft aan ECO een check overhandigd
ter waarde van € 10.000,-.
Op 26 februari overhandigde wethouder Oene Akkerman een check van
€ 10.000,-. Dit maakt het mogelijk om ondermeer de aanloopkosten
voor de realisatie van de zonne-energie installatie te kunnen betalen.
De gebeurtenis werd bijgewoond door een flink aantal deelnemers.
Het heeft geleid tot de publicatie van onderstaand bericht in de media:
Voortvarende start Energie Coöperatie Oldemarkt wordt door gemeente Steenwijkerland beloond met
startkapitaal
Vanaf oktober vorig jaar is er hard gewerkt aan de oprichting van een energie coöperatie met als doel om
in Oldemarkt gezamenlijk een fors aantal zonnepanelen te plaatsen op het dak van één van de
bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein de Boterberg.
Er zijn inmiddels heel wat stappen gezet. Om dat te onderstrepen heeft wethouder Oene Akkerman
namens de gemeente Steenwijkerland op maandag 26 februari j.l. een cheque ter waarde van € 10.000,overhandigd aan Hans Schiphorst, voorzitter van de Energie Coöperatie Oldemarkt. Oene Akkerman gaf
daarbij aan dat: “De transitie naar meer duurzame energie bij de gemeente Steenwijkerland hoog op de
agenda staat. Om die reden ondersteunt het College van Burgemeester en Wethouders dit initiatief van
harte. Fantastisch om te merken dat inwoners zelf ook het initiatief tot die transitie nemen. In Oldemarkt
gebeurt dat in een tempo waar ik m’n petje voor afneem”.
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Selectie van mogelijke opdrachtnemers voor realisatie van de zonne-energie installatie.
In de afgelopen weken is door het bestuur van ECO Oldemarkt een uitvoerige offerteaanvraag opgesteld.
Daarin worden de technische eisen beschreven waaraan de zonne-energie installatie moet voldoen en
wordt de potentiële opdrachtnemer/installateurs gevraagd hoe deze eisen zullen worden ingevuld bij
gunning van de opdracht , hoe wordt omgegaan met onderhoud en verhelpen van mogelijke storingen,
garantie op het uitgevoerde werk, planning van uitvoering en dergelijke.
Op vrijdag 11 maart j.l. is de offerte-aanvraag verzonden naar zeven mogelijke opdrachtnemers die
grotendeels in de regio zijn gevestigd. Daarbij is ook een telefonische toelichting op het offerteverzoek
gegeven. De betreffende bedrijven hebben tot eind maart de gelegenheid de offertes in te dienen.
Daarna zal het bestuur van ECO Oldemarkt, ondersteund door externe deskundigen, overgaan tot het
kiezen van de meest passende offerte.

4.

Voorselectie energieleverancier/afnemer
Er zijn in Nederland een aantal energieleveranciers die ‘duurzaam’ en ‘groen’ hoog in het vaandel hebben.
Het bestuur van ECO vergelijkt van een vijftal van deze bedrijven de vergoeding van afgenomen
elektriciteit en de kosten voor de leden van elektriciteit en gas met elkaar.
Van de leverancier met de meest gunstige kosten/baten verhouding worden de bedragen verwerkt in het
Businessplan.
Uiteindelijk zal samen met alle leden van ECO worden besloten met welke leverancier/afnemer de
komende drie jaar een contract zal worden gesloten.

5.

Keuze van het dak
Er is mondeling overeenstemming met de eigenaar van de gebouwen
van de voormalige drukkerij over het plaatsen van zonne-panelen.
Hierbij een plaatje dat een indruk geeft van het dak, met een mogelijke
verdeling van de panelen.
Op dit moment worden door een ingenieursbureau berekeningen
uitgevoerd om te bepalen of de constructie van het dak voldoende
sterk is om de installatie van circa 400 panelen met onderconstructie te kunnen dragen. Als dat positief
uitpakt, zal door de eigenaar van het pand een schriftelijke intentieverklaring worden ondertekend, die
later wordt omgezet in een ‘Akte van Recht van Opstal’.
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Businessplan van ECO Oldemarkt
In het businessplan van ECO Oldemarkt wordt uitvoerig beschreven hoe we tot realisatie van een zonneenergie-installatie willen komen:
 hoe dat qua organisatie werkt (de coöperatie samen met de leden)
 alle juridische aspecten, zoals het vastleggen van afspraken met de eigenaar van het dak waarop de
zonnepanelen worden gelegd, het contract met het energiebedrijf en de leden-verklaringen
 hoe het zit met subsidies van de gemeente en van de provincie
 hoe alles financieel in elkaar zit, alle kosten en baten over een looptijd van 15 jaar, hoeveel je als lid
van de coöperatie investeert en welke korting er op de energierekening tegenover staat.
Al deze, en nog veel meer, elementen vormen samen het Businessplan. Op dit moment is het
businessplan in concept al klaar. Maar misschien wel het belangrijkste deel, de financiële paragraaf, is pas
klaar als we alle financiële informatie compleet hebben. Die paragraaf van het plan wordt de komende
weken steeds verder uitgewerkt als er weer financiële puzzelstukjes (offerte van de opdrachtnemer voor
realisatie van de zonne-energie installatie, de uiteindelijke kilowattuur-opbrengst die het energiebedrijf
ons gaat betalen, hoogte van subsidies etc.) beschikbaar komen. Naar verwachting zal het businessplan
half april kunnen worden afgerond.

7.

De website en andere digitale zaken
Het bestuur heeft besloten de website voorlopig in eigen beheer te bouwen. De website zal eenvoudig
van opzet zijn en zal informatie geven over de organisatie en de werkwijze van de Coöperatie.
Er wordt bekeken of het mogelijk is alle van belang zijnde documenten, zoals de oprichtingsakte, de
verslagen van bijeenkomsten en de nieuwsbrieven via de website te kunnen inzien. Ook wordt de
mogelijkheid ingebouwd om op termijn de productie van de installatie op dat moment online te kunnen
volgen.

Namens het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt,

Marius Roel
(secretaris@ecoldemarkt.nl)
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