Nieuwsbrief Nummer 9

Datum: 3 oktober 2018

Verslag 4de informatieavond d.d. 26 september 2018
De vierde informatiebijeenkomst werd bezocht door 21 personen, 8 aspirant-leden waren met kennisgeving afwezig
en 10 afwezig zonder kennisgeving. Onze voorzitter Hans Schiphorst kon door een vervelende val niet aanwezig zijn.
De presentatie is overgenomen door de secretaris. Na een korte inleiding is verslag gedaan van de acties na de
derde informatieavond (6 juni) hebben plaatsgevonden en zijn de plannen voor de nabije toekomst besproken. Na
afloop zijn vragen van de aanwezigen beantwoord.
Hierbij het verslag.

Inleiding
Op de derde informatieavond is het plan voor ‘zon op de
grond’ gepresenteerd. Samen met de gemeente wordt een
kleinschalig zonnepark gerealiseerd op een stuk
braakliggend bedrijfsterrein van ca 1,5 Ha op de Boterberg in
Oldemarkt. Conclusie: ‘Dit is een wenselijke ontwikkeling, wij
staan hier als inwoners van Oldemarkt achter’.
Om hieraan meer bekendheid te geven is een persmoment geweest waarbij Hans Schiphorst deze conclusie aan
wethouder Oene Akkerman overhandigt. Na berichten in de lokale kranten (Steenwijker Courant en Stentor) zijn er
ook geen bezwaren vanuit inwoners binnengekomen.

Acties tussen 6 juni en 26 september 2018
In de zomer hebben ECO en de gemeente niet stilgezeten. Er hebben veel, voor de omgevingsvergunning
noodzakelijke, onderzoeken en consultaties plaatsgevonden:
• Onderzoek benodigde aanpassing bestemmingsplan
In het huidige (detail) bestemmingsplan van de grond waarop de zonne-installatie wordt geplaatst is in de
omschrijving van vergunde activiteiten rekening gehouden met ‘het opwekken van elektrische energie’.
Conclusie: Er zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan nodig.
• Archeologisch onderzoek
Een extern onderzoeksbureau heeft archeologisch onderzoek uitgevoerd. Resultaat: er zijn geen archeologische
waarden aanwezig die een belemmering vormen voor een zonnepark.
• Overleg Welstandscommissie
Op overleg 17 juli heeft overleg plaatsgevonden met de welstandscommissie. Resultaat: de welstandscommissie
ziet geen bezwaar in realisatie van een zonnepark op de Boterberg.
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Opstellen globale technische beschrijving
Er is een voorlopige, globale omschrijving van de zonne-installatie opgesteld die als basis dient voor de
aanvraag omgevingsvergunning (type panelen, het systeem waarop panelen worden geplaatst, type
omvormers, trafo huisjes e.d.)
Omgevingsvergunning
Op 31 juli is, op basis van bovenstaande conclusies en resultaten, de aanvraag voor de
omgevingsvergunning ingediend en op 21 augustus is de vergunning verleend. Binnen
de termijn waarin bezwaren kunnen worden ingediend is één bezwaar
binnengekomen. Naar verwachting zal het bezwaar niet ontvankelijk worden
verklaard. Het bezwaar heeft geen opschortende werking; de planning wordt er niet
door beïnvloed.
Overleg met de gemeente Steenwijkerland
Er is een tweewekelijks overleg gestart met de gemeente over planning en afspraken over onder meer de
gebruikersovereenkomst voor ECO voor het ‘om niet’ gebruiken van de grond, bodemonderzoek voor bepalen
van de fundering van de zonne-installatie en het voorbereiden van een offerteaanvraag voor de installateur en
energieleverancier/afnemer. De gemeente is bezig met de subsidieaanvraag via de SDE+ regeling.

Subsidieaanvraag bij provincie
Op 18 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met ambtenaren van de provincie Overijssel over de mogelijkheden
voor he t verkrijgen van een investeringssubsidie vanuit de subsidieregeling Lokale initiatieven. Eerder was de het
budget van deze regeling uitgeput. Nu is er nieuwe tranche beschikbaar met nieuwe regels. Het komt er op neer dat
ECO uitsluitend een bijdrage kan krijgen voor de door vrijwilligers geïnvesteerde tijd (uren). Dit komt neer op veel
administratie en weinig subsidie. Het bestuur van ECO heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Als er
aspirant-leden zijn die dit willen oppakken, dan kunnen zij contact opnemen met de secretaris.

Planning en tijdpad
ECO trekt zo veel mogelijk samen op met de gemeente Steenwijkerland.
Pas in de uitvoeringsfase zouden dingen uit elkaar kunnen gaan lopen.
Oktober 2018
• In oktober wordt samen met de gemeente een gedetailleerd
ontwerp opgesteld.
• De gemeente verstuurt de aanvraag voor SDE+ subsidie.
November 2018
• Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 6 november zal de formele besluitvorming over
beschikbaarstelling van de financiële middelen plaatsvinden. Hier worden geen problemen of uitstel verwacht;
de middelen zijn reeds beschikbaar.
• De maand november zal worden de offerteaanvragen aan installateurs en energieafnemers opgesteld. ECO had
eerder Solixzon als installateur en EnergievanOns (voorheen NLD, Noordelijk Lokaal Duurzaam) als
energieafnemer/leverancier geselecteerd. De destijds uitgebrachte offertes zijn niet meer geldig. ECO gaat
samen met gemeente het traject opnieuw uitvoeren. Hierbij zullen de voordelen van beide bedrijven door ECO
worden ingebracht.
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November/december 2018

•

Uitvoering/realisatie van randvoorwaarden voor ECO deel, zoals het opstellen van de
gebruikersovereenkomst en het plaatsen van een hek rond het terrein)

December 2018

•
•
•

Samen met de gemeente selecteren van de installateur en energieafnemer. selectie opdrachtnemers
Het maken van nieuwe rendementsberekeningen op basis van nieuwe offertes
Het opstellen van contracten met alle leden van de coöperatie

December 2018/Januari 2019

•
•

Rond de jaarwisseling zal alle leden worden gevraagd hun deel van het in te brengen kapitaal aan ECO
over te maken.
Opdrachtverlening aan de installateur voor de bouw van de installatie

Voorjaar 2019

•
•

Start van de bouw/realisatie van het deel van het zonnepark van ECO
Inregelen en in werking stellen van de installatie van ECO

Begin zomer 2019

•

Start feitelijke levering ECO deel.

Vragen aanwezigen
Wordt er in het ontwerp nog rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal panelen?
Bij de gesprekken met de gemeente wordt een uitbreiding met een tweede tranche meegenomen.
In het plan wordt rekening gehouden met 400 panelen. Dit getal kan nog steeds worden aangepast op de definitieve
totale behoefte van alle ECO-leden. Medio november zal onder de (aspirant)leden een tweede definitieve
inventarisatie van de behoefte plaatsvinden.
Waarom wordt van verschillende subsidieregelingen gebruik gemaakt?
De gemeente maakt gebruik van de SDE+ regeling, die is bedoeld voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld ook
boerenbedrijven van deze regeling gebruik maken. Voor ECO is de Postcoderoos-regeling het meest gunstig. Deze
subsidieregeling is speciaal voor coöperaties in het leven geroepen. Particulieren maken gebruik van de
salderingsregeling.
Aanvullende opmerking:
Hoewel dit niet direct van belang is voor (de leden van) ECO, hierbij het laatste nieuws over aanpassingen in de
salderingsregeling:
Minister Wiebes wil huidige salderingsregeling verlengen tot 2021 omdat de opvolger van de salderingsregeling niet op tijd rond
komt. Wiebes maakte dit afgelopen week bekend tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie. Hierdoor wordt de huidige
salderingsregeling mogelijk verlengd tot 2021.
Als opvolger van het salderen werd veelvuldig een terugleversubsidie genoemd. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is een
terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar. De nieuwe terugleversubsidie wordt door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) uitgevoerd. Kleinverbruikers kunnen hier de terugleversubsidie aanvragen. De subsidie wordt bovenop de vaste vergoeding
uitgekeerd. De vaste terugleververgoeding spreekt de consument af met zijn energieleverancier.
Alle elektriciteitsmeters; analoge draaischijf, conventionele digitale en slimme digitale meters voldoen nu aan deze wet. Als de
salderingsregeling wordt opgevolgd door een terugleversubsidie, zal ook de Elektriciteitswet wijzigen. Een consequentie hiervan
is, dat de analoge draaischijfmeter dan niet meer aan de nieuwe wet voldoet en verplicht moet worden vervangen door een
digitale versie, die de teruglevering apart registreert. (Bron: ZEP Nieuws 13 september 2018)
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Tellen ECO-panelen mee bij het bepalen van het energielabel van de woning van een lid van de coöperatie?
Tram Nyugen (beleids- en projectmedewerker van de gemeente en als belangstellende aanwezig op onze infoavond) heeft dit inmiddels uitgezocht. Deelname aan de postcoderoosregeling verhoogt helaas niet het

energielabel van een woning. De website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zegt hierover het
volgende (peildatum: oktober 2016): De opgewekte stroom moet ten goede komen aan de woning. Bij de
postcoderoos liggen de panelen op een ander dak en wordt de opgewekte stroom direct verkocht en terug
geleverd aan het openbaar elektriciteitsnet. Om die reden mogen de postcoderoos zonnepanelen zelfs niet
meegeteld worden bij het gebouw waarop ze zijn geplaatst.
Komen er nog acties om meer leden (en dus meer zonnepanelen) te werven?
Er wordt gedacht aan een actie via de COÖP. Ook deelname aan ‘Het Kerstrondje’ is een mogelijkheid. Een en ander
wordt nader uitgewerkt.
Hoe zit het precies met de huur van de grond van de gemeente?
Met de gemeente wordt een overeenkomst gesloten voor een periode van 15 jaar, waarin de grond waarop de
installatie van ECO staat ´om-niet´ ter beschikking wordt gesteld. Na die periode van 15 jaar zijn meerdere opties
denkbaar (voortzetting, sloop, verkoop aan de gemeente). Een van de opties moet tegen die tijd worden bepaald en
geregeld.
Misschien wordt de belasting op elektriciteit verlaagd, wat is het effect voor ons rendement?
Er is nog niets bekend over aanpassingen op de belasting op kWh. Indien door de regering wordt besloten de
belasting te verlagen zal dit (nadelige) gevolgen hebben voor het rendement. Door de overheid is aangegeven dat er
dan wordt gestreefd naar aanvullende maatregelen die leiden tot een gelijkblijvend rendement.
Hoe wordt lidmaatschap bij de coöperatie officieel geregeld?
Voor elk lid wordt een notarieel contract opgesteld dat door een bestuurslid en het lid van de coöperatie wordt
ondertekend. In het contract wordt vastgelegd hoe groot het aandeel in de coöperatie is. Ieder lid heeft één stem in
de vergadering, onafhankelijk van de grootte van het aandeel. Na ondertekening volgt een factuur voor betaling van
het aandeel.
Informatie over ‘Buurkracht’
Buurkracht is een maatschappelijk initiatief van onder meer Enexis en Rendo, gesteund door gemeenten en
provincies. Buurkracht ondersteunt op organisatorisch vlak (communicatiemiddelen, energieadviseur e.d.)
buurtinitiatieven op het gebied van energiebesparing van woningen en de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen.
Buurkracht is actief in Steenwijkerland; onlangs is er een informatieavond gehouden in Blokzijl. Meer weten? Kijk op
www.buurkracht.nl

Verdere ontwikkelingen
ECO houdt alle aspirant-leden en belangstellenden regelmatig op de hoogte via een nieuwsbrief. Nieuws en
ontwikkelingen zijn direct te volgen via onze website:

www.ecoldemarkt.nl
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