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Voorwoord van de voorzitter 
 
2019 was voor de Energie Coöperatie een belangrijk jaar: in 2018 bleek dat het oorspronkelijke idee 
om op het dak van de voormalige drukkerij in Oldemarkt zonnepanelen te installeren niet zou lukken.  
Gelukkig werd op initiatief van ECO een alternatief gevonden: samen met de gemeente 
Steenwijkerland een zonnepark realiseren op industrieterrein de Boterberg in Oldemarkt.  
In al het daarvoor benodigde overleg, de planvorming voor het zonnepark en de selectie van de 
uiteindelijke opdrachtnemer voor de bouw van het zonnepark is in 2019 heel veel tijd gaan zitten. 
Tijd die het bestuur met veel plezier heeft ingezet. Dat werd ook gewaardeerd door de leden: het 
bestuur werd eind juni dan ook verrast met “de Taart van de Week”. 
Kort daarna werd het bestuur geconfronteerd met een grote fraude: ECO werd het slachtoffer van 
een phishing-mail waardoor een fors deel van de ECO bankrekening door malafide overschrijvingen 
verdween. Dat heeft heel wat slapeloze nachten gekost! Gelukkig kon een deel van het budget 
teruggeboekt worden, maar er resteerde een aanzienlijk verlies. Door een scherpe aanbesteding en 
door het aangaan van een tijdelijke lening kon de realisatie van het zonnepark uiteindelijk doorgaan.  
Voor ECO is 2019 daarmee een gedenkwaardig jaar geweest met dieptepunten, maar met als 
uiteindelijk hoogtepunt de realisatie van het zonnepark. In dit jaarverslag 2019 treft u kort alle 
wetenswaardigheden kort aan. 
 
 
Hans Schiphorst, 
Voorzitter ECO 
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1 Inleiding 
 
In april 2019 heeft de eerste Algemene Jaar Vergadering (ALV) van de Energie Coöperatie Oldemarkt 
U.A. (ECO) plaatsgevonden. Er is sinds die tijd heel veel gebeurd. Het zonnepark is aanbesteed, de 
installatie is gebouwd en is sinds februari 2020 in bedrijf. Hoewel dit alles niet zonder slag of stoot is 
gegaan, is het bestuur heel tevreden over het resultaat. Naast de algemene onderwerpen wordt in 
dit document verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en van de financiële stand van 
zaken. 
 
Door de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronacrisis is de ALV, die was gepland op 6 
april, uitgesteld. Na een korte consultatie bij de leden is besloten de ALV online te houden via ZOOM. 
Eventueel is er voor mensen, die deze online vergadering niet kunnen bijwonen, de gelegenheid om 
in september 2020-met inachtneming van de geldende Coronaregels- in kleine kring een toelichting 
te krijgen in een zaal in Dalzicht. Hier worden de onderwerpen toegelicht, die bij de ALV aan de orde 
zijn geweest. 
 
 

2 Energie Coöperatie Oldemarkt  
 

2.1 Algemeen 
 
Oprichting 
Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. is op 8 februari 2018 opgericht. Het bestuur van ECO bestaat 
geheel uit vrijwilligers, zij ontvangen geen beloning. De coöperatie heeft geen medewerkers in 
dienst. 
 
Doel 

De Energie Coöperatie Oldemarkt U.A., kortweg ECO, 
wil het gebruik van fossiele energiebronnen 
terugdringen en de zelfvoorziening op het gebied van 
duurzame energie in onze regio vergroten. Zij wil dit 
bereiken door het in eigen beheer exploiteren van een 
zonne-energie installatie. 

 
 
 
In de statuten is het doel als volgt omschreven: 
“De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de verduurzaming van het energiegebruik in de 
samenleving. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden op grond 
van overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar 
leden uitoefent of doet uitoefenen”.  
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ECO tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
 Het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden die wonen in het werkgebied met de 

postcode 8375 en/of de direct aangrenzende postcodes.  
 Het verwerven, realiseren en exploiteren van systemen voor de opwekking van duurzame energie 

waaronder zonne-energiesystemen. 
 Het sluiten van overeenkomsten met leden om te voorzien in hun behoefte aan duurzame, lokaal 

geproduceerde, energie. 
 Het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor het bereiken van 

het doel van de coöperatie bevorderlijk kan zijn. 
 Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin. 
 

Motto 
Het motto van het bestuur is en blijft:  
We gaan hiermee niet direct de wereld veranderen, maar we leveren wel een 
bijdrage. En het is mooi om dat samen te doen. Of zoals Loesje zegt:  
“Waarom moeilijk doen als het samen kan”. 
 
 

2.2 Samenstelling van het bestuur 
 
Voormalig  bestuur 
In april 2019 tot april 2020 bestaat het bestuur uit: 
 Hans Schiphorst (voorzitter) 
 Marius Roel (secretaris en vervangend penningmeester per 27 augustus 2019) 
 Sjoerd Bakker (penningmeester, afgetreden d.d. 27 augustus 2019) 
 Henk Plat (bestuurslid) 
 Hans de Lange (bestuurslid) 
 Pieter Landman was in deze periode als adviseur bij het bestuur betrokken. 
 
Huidig bestuur 
Omdat de reguliere datum van de ALV is opgeschoven, is eind maart 2020 schriftelijk (via de e-mail) 
aan de leden een wijziging in de bestuurssamenstelling voorgelegd en met algemene instemming 
door de leden goedgekeurd. Met ingang van 6 april 2020 is de samenstelling van het bestuur: 
 Hans Schiphorst (voorzitter) 
 Marius Roel (secretaris en vervangend penningmeester) 
 Henk Plat (bestuurslid) 
 Willem Sarlemijn (bestuurslid). 
Naar verwachting zal eind 2020 één van de leden tot het bestuur toetreden als 
penningmeester. 
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Werkgroep terreininrichting 
Voor de bio-diverse inrichting van het terrein is een werkgroep in het 
leven geroepen.  
De werkgroep bestaat uit: 
 Henk Plat (voorzitter) 
 Sjoerd Bakker 
 Hans de Lange. 

 
 

2.3 AVG 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.  
ECO heeft haar ledenadministratie en procedures zodanig ingericht, dat alle voorschriften van de 
nieuwe privacywet correct worden uitgevoerd. ECO bewaart de persoonlijke gegevens van haar 
leden, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres zorgvuldig. Uitsluitend 
bestuursleden van ECO hebben met een wachtwoord toegang tot deze gegevens. 
 
 

3 Interne - en externe communicatie 
 

3.1 Bestuursvergaderingen, bouwoverleg e.d. 
 
Na de ALV van 2 april 2019 hebben totaal tien bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarbij is in 
de periode van de voorbereiding van de bouw en tijdens de uitvoering tweewekelijks overleg 
geweest met de gemeente Steenwijkerland en later met de aannemer/installateur Tenten-Solar. 
 
Binnen de ‘Werkgroep Terreininrichting’ vindt overleg plaats op basis van voorkomende zaken. De 
voorzitter van de werkgroep rapporteert aan het bestuur. 

 
 

3.2 Bijeenkomsten 
 

Op 27 augustus 2019 heeft een bijzondere algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden nadat zich een ernstige kwestie heeft voorgedaan. 
Op 1 november 2019 is de ‘laatste’ paal geslagen door wethouder Tiny 
Bijl, waarmee de start van de bouw van de installatie officieel is gestart. 
Op 28 februari 2020 is het zonnepark op De Boterberg feestelijk 
geopend. 
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3.3 Informatie aan de leden 
 
Nieuwsbrieven en e-mails 
Om de leden en belangstellenden van ECO te informeren verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief of 
wordt informatie gegeven via de e-mail.  

 
De website  
Alle informatie is te vinden op de website (https://www.ecoldemarkt.nl) staat alle van belang zijn 
informatie. Op de documentenpagina (DOCS) kunnen alle algemene documenten, zoals verschenen 
nieuwsbrieven en verslagen van informatieve bijeenkomsten, worden ingezien.  
 
Op de pagina ‘Zonnestroommeter’ wordt de actuele stand van zaken van de opgewekts elektrische 
energie weergegeven. In de loop van 2020 zullen de data automatisch en ‘real time’ zichtbaar zijn. 
Tot die tijd wordt volstaan met een handmatige wekelijkse aanpassing. 
 
 

4 Financiële aspecten 
 

4.1 Algemeen 
 
De financiële administratie wordt uitgevoerd door Ecoop. In hun opdracht zijn opgenomen de 
kwartaalaangifte BTW, opstellen van het financiële jaarverslag, deponeren jaarcijfers bij Kamer van 
Koophandel en de aangifte vennootschapsbelasting. Ecoop verzorgt jaarlijks ook de aanvraag 
subsidie Portcoderoosregeling bij de Belastingdienst. 
Naast de administratie heeft Ecoop adviezen verstrekt met betrekking tot verzekeringen, melding bij 
Certiq en is een Memorandum opgesteld met betrekking tot AFM. Het Memorandum is aan alle 
leden toegestuurd en kan worden ingezien via de documentenpagina van de website. 
 
Door de penningmeester wordt de bankzaken geregeld, betalingen gedaan en er wordt een 
administratie bijgehouden van alle inkomsten en uitgaven en de te betalen BTW. 
 
Kascommissie 
Ter controle van inkomsten, uitgaven en de jaarrekening is een kascommissie ingesteld. De 
commissie bestaat uit twee leden: 
 Mevrouw E. Visser-Smit 
 De heer W. Brevoord 
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4.2 Fraude-incident 
 
Medio juli 2019 heeft zich een ernstige kwestie voorgedaan. Er heeft zich een phishing-incident 
voorgedaan. De financiële schade bedraagt, na acceptatie van het coulancevoorstel van de 
Triodosbank, € 24.741,-. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is de penningmeester tijdens de 
Bijzondere ALV op 27 augustus 2019 teruggetreden.  
 
Om herhaling te voorkomen zijn de volgende maatregelen genomen: 
 Een groot deel van het geld is van de lopende rekening op een spaarrekening overgeschreven. Er 

wordt voor gezorgd dat het beschikbare bedrag op de lopende rekening beperkt blijft. 
 Er is een dubbele autorisatie ingesteld bij overschrijving van bedragen groter dan € 500,-. 
 
Door een gunstige aanbesteding van de zonne-installatie resteerde er in augustus juist voldoende 
budget om de bouw van het zonnepark, zonder extra bijdrage van de leden, te kunnen voortzetten.  
Voor de overbrugging van de betaling van de BTW is -met unanieme instemming van de leden- een 
kortlopende lening afgesloten van € 15.000,-. Dit bedrag is, na verrekening van de BTW van het 4de 
kwartaal 2019, in het 1ste kwartaal 2020 terugbetaald. 
 
Het verlies van € 24.741,- heeft geen gevolgen voor de terugverdientijd en het rendement op de 
investering van de leden. Deze zijn immers afhankelijk van de Postcoderoosregeling. Het heeft wel 
gevolgen voor het resterende kapitaal aan het einde van de looptijd van het project van 15 jaar.  
 
 

4.3 Financiën 2019 
 
Administratie 
In bijlage 1 bij dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven in 2019. 
Daarnaast staan de begroting voor 2020 en voor 2021 en verder. 
 
Jaarverslag Ecoop 
Ecoop heeft het financiële jaarverslag opgesteld. In bijlage 2 wordt een deel van het verslag 
weergegeven, een overzicht van de Activa en de Passiva en de Winst-verliesrekening over 2019. 
Het complete jaarverslag kan op verzoek aan de leden worden toegestuurd. 
 
 

4.4 Verzekeringen 
 
Bij Brandsma Assuradeuren Oldeberkoop zijn de volgende verzekeringen afgesloten: 
 Bedrijfsapparatuur-verzekering voor de complete zonne-installatie, bestaande uit 360 panelen, 

omvormers en toebehoren. Hiermee is schade ten gevolge van acties van buitenaf, zoals molest, 
afgedekt. 
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 Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering voor leden van ECO die schade veroorzaken aan 
goederen van derden. Hiermee is schade gedekt als leden van ECO op het terrein 
werkzaamheden uitvoeren en daarmee onverhoopt schade veroorzaken. 

 
 

4.5 De subsidieregeling Verlaagd tarief (Postcoderoosregeling) 
 

Regelmatig zijn er vragen over de werking van de subsidieregeling waarvan ECO gebruik maakt. 
De subsidieregeling ‘Verlaagd tarief, vaak “De Postcoderoosregeling genoemd werkt op hooflijnen als 
volgt: 
De investering, die de leden in 2019 via de aankoop van certificaten in ECO hebben gedaan, is 
gebruikt om het project te financieren. De investering wordt de komende 15 jaar terugbetaald via de 
regeling ‘Verlaagd Tarief’, ook Postcoderoosregeling (PCR-regeling) genoemd. Door de 
Belastingdienst is voor ECO hiervoor een beschikking afgegeven. De subsidieregeling komt er op neer 
dat van alle via ECO opgewekte kWh’s de energiebelasting aan de leden wordt terugbetaald. De 
hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal certificaten en van de jaarlijkse opbrengst. 
Betaling aan de certificaathouders vindt plaats via de energieleverancier (Energie VanOns). Met de 
huidige belasting per kWh van bijna € 0,118 is de terugverdientijd 8 jaar en het rendement op de 
investering circa 6,5%. De uitkering van de subsidie vindt jaarlijks achteraf plaats, d.w.z. dat wij begin 
volgend jaar de eerste betaling tegemoet kunnen zien.  
Let op: De subsidie geldt uitsluitend voor opgewekte en door elk afzonderlijk lid daadwerkelijk 
gebruikte kWh’s. 
 
Invloed Klimaatakkoord 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de belasting op elektriciteit in 2021 omlaag gaat. Dat zou 
nadelig uitpakken voor de hoogte van de subsidie. Ten gevolge van het Klimaatakkoord zal de PCR-
regeling worden daarom aangepast. Het zal in 2021 mogelijk zijn dezelfde regeling voort te zetten of 
gebruik te gaan maken van een vernieuwde regeling. Bij de nieuwe regeling wordt er naar gestreefd 
de terugverdientijd ongeveer hetzelfde te houden. De keuze zal te zijner tijd aan alle leden worden 
voorgelegd. 
 
De opgewekte kWh’s worden door ECO verkocht aan Energie VanOns. Met de opbrengst kan de 
installatie worden onderhouden en worden onder meer de huur van de grond, de administratie, de 
verzekering en belastingen betaald. Als alles zonder veel extra kosten verloopt, resteert er na 15 jaar 
een positief resultaat ter waarde van naar schatting € 25,- per certificaat. Dit geld kan, na beëindigen 
van het project en na goedkeuring van de leden, aan de leden worden uitbetaald.  
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5 Realisatie van zonnepark de Boterberg 
 
In 2019 heeft ECO veel vooruitgang geboekt. Het is het jaar waarin definitieve stappen zijn gezet om 
te komen tot de daadwerkelijke realisatie van het zonnepark. Na een periode van ruim 2 jaar 
voorbereiding, is er in 2019 voor gekozen om in de vorm van een Publiek/Private Samenwerking (PPS 
constructie) samen met de gemeente Steenwijkerland een zonnepark te realiseren.  
 
Een korte samenvatting van dit zeer intensieve proces: 
 In januari 2019 vond de vijfde informatieavond van ECO plaats. Het belangrijkste punt was de 

bespreking van de ledenovereenkomst en het daarna vastlegging van het aantal deelname 
certificaten. Daarop is de uiteindelijke omvang van het ECO deel van het zonnepark op 
gebaseerd. Het ECO deel produceert jaarlijks ca. 100.000kWh. 

 Gekoppeld aan het vastleggen van de ledenovereenkomst was het regelen van de overstap van 
(vrijwel) alle leden naar Energie van Ons als energieleverancier. De klantvergoeding die ECO 
ontvangt, maakt deel uit van de totale exploitatie van ECO en komt ten goede aan de leden. 
Verder verzorgt Energie van Ons de verrekening van de energiebelasting. 

 Na een complexe selectie en aanbestedingsprocedure (met name complex omdat de gemeente 
Steenwijkerland hierbij als overheid aan zeer stringente voorwaarden moet voldoen) is op 7 juni 
2019 de opdracht voor de bouw van het zonnepark gegeven aan Tenten Solar te Lichtenvoorde. 
Vanaf dat moment vonden iedere 3 tot 4 weken bouwvergaderingen plaats om de 

voorbereidingen van de bouw van het zonnepark 
te bespreken. Bij die voorbereiding kwam een 
veelheid aan onderwerpen aan de orde. Een kleine 
greep: trekproeven onderconstructie, selectie 
meetverantwoordelijke, leveringsproblematiek van 
speciaal gebouwde transformator, 
beschikbaarheidsmoment middelspanningskabel, 
afspraken met Enexis over de realisatie van een 

tweede meetpunt voor de transformator, ruimteacceptatie, wijziging bankable panelen, etc. 
 ECO heeft samen met de andere energiecoöperaties in Steenwijkerland een voorstel aan de 

gemeente gedaan om een Revolving Fund op te richten voor inwoners van de gemeente 
Steenwijkerland. Een Revolving Fund of ‘Doorlopend Fonds’ is feitelijk een pot geld waaruit 
geleend kan worden tegen gunstige condities. Geld van aflossingen vloeit weer terug in dezelfde 
pot en kan zodoende steeds opnieuw worden uitgeleend. Inwoners, die geen - of onvoldoende 
eigen financiële middelen ter beschikking hebben om in maatregelen te investeren die bijdragen 
aan duurzaamheid, kunnen zo tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor dit doel. 

 Na grondige analyse en selectie is een verzekering voor het zonnepark afgesloten. 
 Begin oktober 2019 heeft ECO mede namens de gemeente Steenwijkerland alle omwonenden 

geïnformeerd over de start van de bouw van het zonnepark. Dit vanuit de gedachte dat een 
goede en open communicatie bijdraagt aan draagvlak voor het zonnepark. 
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 Op 17 oktober startte de feitelijke bouw van het zonnepark met de aanleg van het hekwerk rond 
het terrein. Kort daarna werden de palen geslagen waarop de onderconstructie van de 
zonnepanelen geplaatst werden. De laatste! paal werd geslagen op 1 november tijdens een 
feestelijke bijeenkomst. In de weken erna is de gehele constructie inclusief de zonnepanelen 
geïnstalleerd. 

 Na uitvoerige voorbereiding is op 7 november 2019 bij notaris Landman een huurovereenkomst 
met afhankelijk recht van opstal gepasseerd. Dit document geeft ECO voor een periode van 
tenminste 15 jaar een goede juridische basis om haar deel van het zonnepark te exploiteren  

 Er is een beheer- en onderhoudsplan voor het technisch functioneren van het zonnepark 
vastgesteld  

 Eind november waren de zonnepanelen en de 
omvormers gemonteerd. Hierna ontstond enige 
vertraging met het aanbrengen van de 
bekabeling. Door de combinatie van een terrein 
dat in de winterperiode altijd erg nat is, hevige 
regenval en veel transportbewegingen op het 
terrein als gevolg van de bouwfase werd de 
uitvoering ernstig gehinderd. Uiteindelijk werd de 
realisatie inclusief alle noodzakelijke aansluitingen in de 1e week van februari 2020 afgerond, 
waarna een testfase begon.  

 In de 3de week van februari is de installatie in bedrijf gegaan. 
 

 
6 Ecologische terreininrichting 

 
Een paar (voormalige) bestuursleden van ECO hebben een werkgroep gevormd die zich bezighoudt 
met de bio-diverse inrichting van het terrein. De werkgroep heeft in nauwe samenwerking met de 
afdeling groenvoorziening van de gemeente Steenwijkerland een 
inrichtingsplan gemaakt dat op hoofdlijnen bestaat uit: 
 de aanleg van een amfibieën-poel , ook wel paddenpoel genoemd 
 de aanplant van klimop en bes-dragende struiken 
 het plaatsen van insectenhotels en het ophangen van nestkasten 
 het inzaaien van een bloemrijk graslandmengsel. 
 
Amfibieënpoel 
Bij de start van de bouwwerkzaamheden in oktober 2019 is aan de oostpunt 
achter op het terrein een amfibieën- of paddenpoel aangelegd. Zo’n poel 
voegt veel toe aan de biodiversiteit van het terrein. Zowel voor kikkers en 
padden, ringslangen, libellen, waterinsecten en waterplanten is de poel heel 
waardevol. 
Het is nu al een drinkplaats voor vogels en kleine zoogdieren en zwaluwen 
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verzamelen er leem voor nestmateriaal. Nabij de poel wordt in de houtsingel een broeihoop voor 
ringslangen worden aangelegd, waarin ze eieren kunnen leggen.  
 
Beplanting en bloemrijk grasmengsel 
Langs het hek aan de zijde van Stalhouderij Zwaan is klimop geplant en in de houtsingel buiten het 
hek langs de Eekstraat staan inheemse bes-dragende struiken. Dit is in het belang van vogels, vlinders 
en overige insecten. 
 
Aansluitend is in juni een deel van het terrein ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Verwacht 
wordt dat deze werkzaamheden half juni zijn afgerond. Bij het maaien van het terrein zal het gewas 
worden afgevoerd, waardoor de bodem zal verschralen. En dat bevordert de biodiversiteit.  
 
Nestkasten en insectenhotels 

Er is in april en mei 2020 hard gewerkt. Er zijn twee grote 
insectenhotels gemaakt en geplaatst en er zijn een flink aantal 
nestkasten opgehangen.  Vooral het boren van de gaten in de 
houtblokken bleek een tijdrovende klus. Verder zijn ruim tien 
verschillende nestkasten gemaakt, geschilderd en voorzien van 
een zinken afdekking.  

De nestkasten zijn opgehangen in de houtsingel rond het zonnepark. En er is een nestkast speciaal 
voor valken op een paal geplaatst. 
 
 

7 Nieuwe initiatieven   
 
In het ECO bestuur is in 2019 nagedacht over mogelijkheden om -na het in gebruik nemen van de 
zoninstallatie- in Oldemarkt andere duurzame initiatieven op te starten of deze te stimuleren. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een project met elektrische leenauto’s of het plaatsen van een 
aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s. In de loop van 2020 zullen deze ideeën aan de leden 
worden voorgelegd. 
 

 
 
Oldemarkt, d.d. 26 juni 2020 

 
namens het bestuur van ECO 
Marius Roel (secretaris van ECO) 
 
  



 
Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. Jaarverslag 2019-2020  

13 
 

ECO

 
 
 
 
 
 

Bijlagen bij Jaarverslag ECO 2019-2020 
 
1. Overzicht inkomsten en uitgaven 
2. Verkort financieel jaarverslag 2018: 

- Balans per 31 December 2019 (Activa / Passiva) 
- Winst- en Verliesrekening 2019 
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