
ECO Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. 
Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
 
Datum:        8 juli 2020 om 20.00 uur 
Plaats:         Via Zoom 
 
Notulen:     Marius Roel (secretaris) 

 
 

1 Opening en mededelingen 
 
Voorzitter Hans Schiphorst opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. 
 Aanwezig zijn: 

- Het bestuur: Hans Schiphorst (voorzitter), Marius Roel (secretaris), 
Henk Plat (bestuurslid, coördinator werkgroep terreinbeheer) en 
Willem Sarlemijn (bestuurslid) 

- 14 leden van ECO. 
 Afwezig met kennisgeving: 1 lid en afwezig zonder kennisgeving: 21 leden. 
 Peter van der Schaaf word als nieuw lid welkom geheten. 
 
Mededelingen: 
 Deze bijzondere bijeenkomst met Zoom is de reguliere ALV. In artikel 26, lid1 is bepaald dat besluiten van de 

Algemene Leden Vergadering echtsgeldig zijn: Besluitvorming kan in de ALV plaatsvinden met meerderheid van 
stemmen van de bij de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.  

 Eventueel kan in september een fysieke bijeenkomst worden gehouden in Dalzicht, met in achtneming van de 
coronaregels. Hier kunnen de onderwerpen van deze ALV nogmaals worden besproken. Bij de aanwezige leden is 
hiervoor geen belangstelling 

 
 

2 Ingekomen stukken 
 
Bij ECO komen door het jaar heen tientallen e-mails, brieven en dergelijke binnen. Van belang zijnde documenten 
worden gearchiveerd en binnen het bestuur verspreid. Alle bij het bestuur ontvangen stukken en documenten kunnen 
door de leden worden ingezien. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de secretaris. 

 
 

3 Jaarverslag 2019-2020 
 
Het concept jaarverslag 2019-2020 is, samen met de agenda van deze ALV, via e-mail op 26 juni 
toegestuurd aan alle leden. Er zijn over de inhoud van het verslag geen vragen of opmerkingen. 

 
Het jaarverslag wordt door de leden met algemene stemmen goedgekeurd en is daarmee definitief 

vastgesteld. 
 

 
 

4 Jaarrekening 2019 
 
In het jaarverslag is opgenomen: 
 Een overzicht van de inkomsten, uitgaven in 2019 met de begroting van 2020 en 2021 e.v. opgesteld door de 

penningmeester 
 Een samenvatting van het financiële jaarverslag dat is opgesteld door Ecoop met de balans per 31 december 2019 

en de winst- en verliesrekening 2019. Leden die het volledige financiële jaarverslag willen inzien worden 
uitgenodigd dit bij de secretaris te melden. Het complete verslag wordt dan toegestuurd. 

Over de inhoud van deze overzichten zijn bij de leden geen vragen. 
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4.1 Kascommissie 
 
De leden Elly Visser en Wim Brevoord zijn bereid gevonden plaats te nemen in de kascommissie. Ter beoordeling en 
controle zijn de volgende documenten beoordeeld: 
 Jaarrekening opgesteld door Ecoop (samenvatting in jaarverslag) 
 Overzicht inkomsten (zie ook jaarverslag) 
 Overzicht uitgaven (zie ook jaarverslag) 
 Overzicht banksaldo 
 Overzicht 2019 en begroting 2020 e.v. (zie ook jaarverslag). 
De kascommissie is op 29 juni met de penningmeester bijeen geweest. De kascommissie heeft alle genoemde 
documenten gecontroleerd en vervolgens akkoord bevonden. De kascommissie adviseert de vergadering  het bestuur 
décharge  te verlenen voor het gevoerde beleid. 
 
 

4.2 Decharge van het bestuur 
 
Het bestuur wordt door de leden met algemene instemming ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde 
(financiële) beleid over 2019.  
 
 

5 Samenstelling van het bestuur 
 
Na goedkeuring van de leden zijn de bestuursleden Hans de Lange en Sjoerd Bakker in april 2020 afgetreden en is 
Willem Sarlemijn toegetreden als bestuurslid.  
 
Het huidige bestuur is bestaat uit: 
 Hans Schiphorst (voorzitter )     
 Marius Roel (secretaris/penningmeester)     
 Henk Plat (algemeen bestuurslid/coördinator werkgroep terreinbeheer)  
 Willem Sarlemijn (algemeen bestuurslid).    
 
Eén van de leden heeft aangegeven eind van 2020 de functie van penningmeester te willen aannemen. 
Er wordt aan de leden gevraagd zich te beraden over een functie in het bestuur. In 2021 zal in ieder geval Henk Plat 
aftreden.  
 
 

6 Zonnepark De Boterberg 
 
Het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. De plannen voor de bouw van een zonnepark zijn verder uitgewerkt, er is -
samen met de gemeente Steenwijkerland- een aanbesteding uitgeschreven en het zonnepark is door Tenten Solar uit 
Lichtenvoorde gebouwd. Hiervoor hebben de bestuursleden veel werk verzet. Een paar onderwerpen, die veel inzet 
hebben gevergd, zijn:  
 Overleg met het ontwerp/bouwteam over de uitvoering 
 De selectie en overstap naar een gezamenlijke energieleverancier 
 Het maken en afsluiten van een huurovereenkomst met de gemeente voor de grond 

waarop onze panelen staan. 
 Opstellen van de aanvraag van de subsidieregeling bij de Belastingdienst met alle daarbij 

behorende onderliggende documenten. 
 
Voor een uitgebreider verslag  van de onderwerpen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van 
het jaarverslag. 
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De samenwerking met de gemeente Steenwijkerland heeft een groot voordeel gehad. Bij de aanbesteding is door de 
installateur een heel lage prijs geoffreerd. Voor ECO betekent dit dat de bouw van de installatie kon plaatsvinden, 
ondanks de financiële tegenvaller door het fraude-incident. 
 

 
6.1 Oponthoud door regenval 

 
Door de overvloedige regen van de afgelopen winter was het terrein onbegaanbaar geworden De 
bouw van de installatie liep vertraging op. De ingebruikname was gepland op 1 januari 2002 maar is 
daar alle nattigheid met zes tot zeven weken vertraagd. Sinds eind februari 2020 wordt er 
elektriciteit geleverd. 
 
Om overlast door (regen)water in de toekomst te voorkomen is onlangs op het laagste gedeelte 
van het terrein drainage aangelegd. Schade door bijvoorbeeld kortsluiting wordt hiermee 
voorkomen. 
 
 

6.2 Ecologische terreininrichting  
 
In overleg met de gemeente Steenwijkerland wordt het terrein van het zonnepark ecologisch ingericht.  
 

Door de gemeente is de strook langs de Eekstraat buiten het hek voorzien van 
beplanting. De bestaande boomsingels naast en achter het terrein zijn in stand 
gehouden. De hoge bomen in de houtwal aan de zuidwestkant zijn afgezet en deels 
geknot. Aan de kant van Stalhouderij Zwaan is afscheiding langs het hek klimop 
ingeplant. Er is een amfibieënpoel gegraven, waar inmiddels de zwaluwen hun 
nestmateriaal verzamelen. 

 
ECO zorgt voor de inrichting en het beheer van het terrein binnen de hekken, waarbij zo veel mogelijk rekening 
gehouden met biodiversiteit. De inrichting en het beheer wordt uitgevoerd door de werkgroep terreininrichting. De 
kosten van de terreininrichting en van het beheer komen voor rekening van de gemeente Steenwijkerland. Binnenkort 
worden voor het jaarlijks beheer en onderhoud definitieve afspraken met de gemeente gemaakt 
Door de leden van de werkgroep zijn inmiddels: 
 Bijenhotels gebouwd en geplaatst 
 Een flink aantal nestkasten opgehangen en er is een valkenkast geplaatst 
 Na ploegen en uitvlakken van het terrein is tussen de panelen een akkerbloemmengsel 

ingezaaid.  
 Zeer binnenkort worden de randen van het terrein ingezaaid met een bloemrijk 

graslandmengsel. 
 

Het bestuur zal jaarlijks één of twee dagen in eigen beheer 
verschillende onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De 
hulp van leden is hierbij welkom. Meerdere leden staan 
positief tegenover dit idee. Leden, die willen helpen, 
kunnen zich opgeven bij het bestuur. 
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7 Opbrengst zonne-installatie 
 
Sinds de ingebruikname levert de installatie zonder storingen energie aan het elektriciteitsnet. In onderstaande tabel 
zijn de maandopbrengsten voor ECO en de gemeente Steenwijkerland weergegeven. 
 

 
 
De opbrengst van het eerste halfjaar voldoet aan de verwachtingen. Van de vooraf geprognotiseerde jaaropbrengst 
voor ECO van 109.000 kWh is inmiddels ongeveer 60% daadwerkelijk geproduceerd. Het ‘verlies’ door de latere 
ingebruikname is ruimschoots gecompenseerd door de extra opbrengst in de maanden maart t/m mei met meer 
zonuren dan gemiddeld. 
 
 

8 Toekomstplannen / nieuwe initiatieven 
 
Het bestuur van ECO is inmiddels bezig met nieuwe duurzame initiatieven. Via e-mail en nieuwsbrieven worden de 
leden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van deze projecten. 
 
 

8.1 Open dag 
 
In oktober van dit jaar zal op en rond het terrein van het zonnepark De Boterberg een ‘Open Dag’ worden 
georganiseerd. Bewoners uit Oldemarkt en omgeving worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Als er 
voldoende belangstelling is, zal er een tweede tranche voor zonpanelen worden gestart.  
Tijdens de Open Dag zal ook uitleg worden gegeven over de andere initiatieven van ECO. 
 
 

8.2 Elektrische laadpalen en deelauto’s 
 
In Oldemarkt en omliggende woonkernen moet de mogelijkheid voor opladen van elektrische auto’s groter worden. 
ECO zet zich in om meer laadpalen voor elektrische auto’s te laten plaatsen.  
 

Er wordt onderzocht of in Oldemarkt en omliggende woonkernen behoefte is aan een 
elektrische deelauto. ECO trekt daarvoor samen op met Duurzaam Willemsoord. Inmiddels is er 
contact met Easy Driving. Dit is een bedrijf dat zich specialiseert in het plaatsen van deelauto’s 
in kleinere woonkernen. In de week van 17 augustus zal een Webinar worden gehouden over 
dit onderwerp. Er is contact opgenomen met Plaatselijk Belang Oldemarkt voor samenwerking 
in dit project. 
 
Voor deze initiatieven wordt door ECO geen geld geïnvesteerd. ECO zal deze initiatieven alleen 
stimuleren en ondersteunen. 
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8.3 Ecologische inrichting braakliggende terreinen 
 
Er wordt onderzocht of de braakliggende terreinen op het Industrieterrein De Boterberg ecologisch kunnen worden 
ingericht en kunnen worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Het plan staat nog in de kinderschoenen. Zodra er 
meer bekend is, zal hier informatie over worden verspreid. 
 
 

8.4 Energieopslag  
 

In 2014 is in de polders Wetering oost en -west landbouwgrond 
omgevormd tot natuurgebied met als doel de realisatie van 
laagveenmoeras, open water, rietland/ruigte, nat schraalland en 
rietcultuur. Het gebied fungeert ook als waterretentiegebied met een 
opslagcapaciteit van 2.400.000 m3 water.  
Er is een voorstel gedaan voor een verkennende studie naar de 
mogelijkheden voor opslag van te veel geproduceerde duurzame energie 
in de regio, bijvoorbeeld in een periode met veel zonuren. 

 
 
Energieopslag in de natuur/retentiegebieden Wetering Oost en Wetering West bestaat uit een paar ‘simpele’ stappen: 
1. Plaats bij één of bij beide inlaatwerken een waterturbine geschikt voor gering verval 
2. Wek met deze turbine ’s-nachts stroom op door water vanuit de boezem naar de lager gelegen polder te laten 

stromen 
3. Gebruik overdag “overtollige zonnestroom” om met dezelfde turbine water vanuit het natuur/retentiegebied 

terug te pompen naar de boezem. 

 Over het onderzoeksvoorstel vindt onder meer overleg plaats met Staatsbosbeheer. 
 
 

9 Rondvraag 
 
Vraag (Hermen Brouwer): Kan er voorlichting worden gegeven over maatregelen om thuis minder gas te gaan 
gebruiken en/of geheel van het gas af te komen? 
Antwoord: Door het bestuur zal deze suggestie worden opgepakt. Er wordt voorgesteld hierover een 
voorlichtingsavond te organiseren, waar deskundigen uitleg komen geven.  Peter van der Schaaf heeft praktijkervaring 
opgedaan en kan hierover een bijdrage leveren. 
 
Vraag (G. de Haan): Kunnen er nog certificaten worden uitgegeven? 
Antwoord: Van de 1ste tranche, bestaande uit 360 panelen op zonnepark De Boterberg, zijn alle certificaten 
uitgegeven. Mogelijk komen bij verhuizing van één van de leden certificaten ter overname beschikbaar. Die zullen 
worden aangeboden aan leden die hebben aangegeven certificaten te willen aanschaffen. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij de secretaris; zij komen op een ‘wachtlijst’ te staan. 
 
 
 

10 Sluiting 
 
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 


