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Datum: oktober 2020

Inleiding
De tijd gaat snel. Het is alweer vijf maanden geleden dat onze laatste nieuwbrief is verschenen. En er is weer veel
werk verzet. ECO heeft een nieuw administratiekantoor, de website is geheel vernieuwd en op het terrein hebben
veel werkzaamheden plaatsgevonden.
Hoog tijd dus om de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen met iedereen te delen.
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Van het bestuur

2.1 ALV
De Algemene Leden Vergadering 2020 is gehouden op 8 juli 2020. Vanwege de Coronacrisis was de bijeenkomst
via internet waarbij gebruik is gemaakt van ZOOM. Bij de bijeenkomst waren 4 bestuursleden en 14 leden
aanwezig. Van de bijeenkomst zijn uitgebreide notulen gemaakt en aan alle leden gestuurd. Er is afgesproken dat
er in het najaar van 2020 -indien hier bij de leden behoefte aan is- een aanvullende bijeenkomst in een zaal in
Dalzicht kan worden georganiseerd om de besproken onderwerpen en besluiten nogmaals toe te lichten. Het
bestuur heeft geen vragen ontvangen voor nadere uitleg. Mede gezien de huidige situatie, met de snelle toename
van het aantal coronabesmettingen, wordt voorgesteld de aanvullende bijeenkomst te laten vervallen.
Leden die nadere informatie of toelichting willen, kunnen contact opnemen met de secretaris:
secretaris@ecoldemarkt.nl.
De volgende ALV zal naar verwachting worden gehouden in de eerste helft van april 2021. Vooruitlopend op de
ALV 2021 zal de kascommissie weer worden gevraagd de boekhouding te controleren.

2.2 Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Volgend jaar komt daar een lid bij die de functie van
penningmeester zal gaan vervullen, maar er zullen zich ook één of twee leden uit het bestuur terugtrekken. Er
wordt dus gezocht naar leden van ECO, die een functie in het bestuur willen vervullen.
Aanmelden kan bij onze voorzitter via voorzitter@ecoldemarkt.nl.

2.3 Nieuw administratiekantoor
De administratie is tot voor kort verzorgd door Ecoop. Dit bureau heeft veel ervaring met het opzetten van
zonneparken en alle administratieve aspecten die daarbij komen kijken. Zij hebben ECO bij de opzet en uitwerking
van de plannen goed geholpen, zoals bij het adviseren over af te sluiten verzekeringen en het opstellen van het
Informatiememorandum. De laatste tijd verliep de communicatie met het bureau vaak erg stroef. Het bestuur
heeft daarom besloten de samenwerking te beëindigen.
Per 1 oktober wordt de boekhouding, zoals de aangifte diverse belastingen, het financiële jaarverslag e.d., verzorgt
door Costum Administraties, gevestigd aan de Eekstraat in Oldemarkt.
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Opbrengst van de installatie
Het productiejaar voor zonne-energie 2020 loopt al aardig op z'n eind.
Verreweg de meeste zonuren hebben we achter de rug. Op basis van
vergelijking met de gemiddelden over de afgelopen 25 jaar heeft per 1
oktober al ongeveer 92 % van de verwachte jaarlijkse zoninstraling
plaatsgevonden. Een goed moment om de balans op te maken en om te
kijken of ons zonnepark tot nu toe aan de verwachtingen voldoet.
De productie van de zonne-installatie verloopt boven verwachting goed!
Toelichting:
Na drie kwartalen staat de teller op 106.200 kWh. Dit is ruim 97% van de verwachte opbrengst voor geheel 2020.
In de komende drie maanden kunnen we op basis van gemiddelde zoninstraling- nog een opbrengst van ongeveer
9.500 kWh verwachten. Daarmee komt de jaaropbrengst in 2020 waarschijnlijk op totaal ca. 115.800 kWh.
Dit betekent dat:
- de uitgangspunten, die zijn gehanteerd in de rendementsberekeningen (109.000 kWh), in 2020 zullen
worden overschreden met ca 9%, ondanks het later in gebruik nemen van de installatie.
- het belastingvoordeel per certificaat over 2020 circa € 11,65 zal bedragen.
- de opbrengst een CO2 besparing op de productie van elektriciteit heeft opgeleverd van ruim 48.850 kg.
(Opmerking: De productie en het vervoer van de zonpanelen heeft per paneel een uitstoot van ongeveer
350 kg CO2 opgeleverd. Na ruim twee jaar productie van zonne-energie is dit gecompenseerd. In de jaren
erna wordt dus ieder jaar de netto uitstoot van ruim 48.000 kg CO2 voorkomen.
Mensen die graag wat meer willen weten over de registratie en de beoordeling van de opbrengsten met behulp
van de vergelijking van de zoninstraling, kunnen contact opnemen met de secretaris: secretaris@ecoldemarkt.nl.
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Website
De afgelopen zomer is hard gewerkt aan het opschonen en opfrissen van de website. De pagina-indeling is
aangepast en de lay-out is sterk verbeterd, waardoor de website duidelijker en beter leesbaar is geworden. De
website wordt wekelijks actueel gehouden met de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Iedereen wordt
aangeraden de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven: www.ecoldemarkt.nl.

Voorbeeld lay-out dashboard zonnepark De Boterberg

Door ECO (aandeel 10%) is samen met de gemeente
Steenwijkerland (aandeel 90%) opdracht gegeven aan
Hoogdesign, een ontwerpbureau voor Websites & Apps voor
het maken van een Dashboard waarop voor iedereen ‘real
time’ de opbrengsten van de installaties van het zonnepark De
Boterberg zichtbaar zullen zijn.
De software is geschreven en praktisch klaar. Het wachten is
nog op een goed werkende API (Application Programming
Interface). Dit is software die de gegevens via een datalogger
van de omvormers ontvangt. Verwacht wordt dat het
dashboard zeer binnenkort in gebruik zal worden genomen.

Alle leden en belangstellenden krijgen hiervan te zijner tijd bericht.
Het dashboard bestaat uit drie pagina’s; een pagina voor ECO, een pagina voor de gemeente en een pagina voor
het gehele zonnepark tezamen. Het dashboard zal (onder meer) bereikbaar zijn via de website van ECO:
www.ecoldemarkt.nl. Zodra het dashboard operationeel is vervalt de huidige pagina ‘zonnestroommeter’ van de
website.
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Verrekening van de energiebelasting /ledenverklaring
De subsidie van de postcoderoosregeling wordt met de leden jaarlijks achteraf verrekend middels een korting op
de energiebelasting op hun eigen energierekening. Voor de meeste leden loopt de verrekening dus via Energie
VanOns.
Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, moeten een flink aantal gegevens en documenten
worden verzameld en ingeleverd. Alle documenten zijn aanwezig. De gegevens en documenten worden de
komende periode verzameld. Naar verwachting wordt de teruggave van de energiebelasting in het eerste kwartaal
van 2021 terugbetaald.
ECO geeft gegevens van de leden door aan Energie VanOns middels een ledenverklaring. Op basis van deze
informatie past de energieleverancier het verlaagd tarief toe op de energierekening van de deelnemer.
Opmerking: Leden die (nog) geen elektriciteit van Energie VanOns betrekken, moeten de benodigde gegevens in
principe zelf aan hun leverancier overleggen.
In de ledenverklaring worden onder meer de volgende gegevens opgenomen:
• NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer van het lid
• Postcode en EAN-code van de aansluiting
• Energieleverancier van het lid, bij voorkeur met klantnummer
• Toe te rekenen hoeveelheid elektriciteit over de verbruiksperiode, met vermelding van begin- en eindstand en
de stand per 31 december.
Daarbij moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor recht op verrekening
energiebelasting:
• het lid heeft een kleinverbruikersaansluiting
• de aansluiting van het lid bevindt zich in de postcoderoos.
Voor het eind van 2020 zal elk lid een vragenformulier ontvangen waarin deze gegevens kunnen worden ingevuld.
ECO zal de in haar administratie bekende gegevens, zoals de EAN-code, alvast invullen.
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Terreinbeheer

6.1 Stand van zaken
Na het maken en plaatsen van de nestkasten al vroeg in het jaar en het
opzetten en inrichten van de twee grote insectenhotels was het in juni en juli
de tijd om het zaaiplan uit te voeren. Dat het terrein erg nat was in najaar en
winter is bekend. De gortdroge omstandigheden in juni en juli kwamen -na de
erg natte maanden in najaar en winter- toch een beetje als een verrassing.
Door de droogte hebben het bewerken en inzaaien van de grond vertraging
opgelopen. Dit had vooral consequenties voor het akkerbloemendeel.
Normaal wordt dit gewas in de late zomermaanden gemaaid. Dat is vanwege
de latere nog volop aanwezige bloei uitgesteld.
Het ontkiemen van de in juli ingezaaide meerjarige mengsels hebben ook lang
op zich laten wachten met als resultaat dat de nog in de grond aanwezige
(on)kruiden hier voorlopig de overhand hebben. Gelukkig kunnen deze
meerjarige mengsels hier prima mee omgaan en zullen ze na een
winterperiode weer volop ontkiemen.
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Het terrein is de afgelopen week al weer behoorlijk nat geworden. Er is besloten niet
langer te wachten met maaien. Afgelopen, zaterdag 10 oktober, is tussen de buien
door het gehele terrein gemaaid. Het maaisel wordt een week later verzameld en
achter op het terrein verzameld. Zo wordt de bodem verschraald en ontstaat er een
broeihoop waar dieren zoals de ringslang zullen gaan leven.
De nestkasten die op en rond het terrein zijn geplaatst, zijn tijdens het broedseizoen
gecontroleerd. De resultaten zijn vooralsnog hoopgevend . Helaas zijn de jonge
torenvalken gepredeerd in de vroege jongen fase en er zijn in twee nestkastjes dode
mezen gevonden.
In de kasten is nog geen aanwezigheid van vleermuizen vastgesteld. Wel zijn de eerste groene kikkers en libellen in
en rondom de poel gezien. De beide bijenhotels zijn gedurende de zomer prima benut en lijken een groot succes te
worden.

6.2 Langjarig beheerplan
Door ECO is een concept beheerplan opgesteld voor het terreinbeheer in 2021 en verder. In dat document is
beschreven:
• welke doelen we nastreven om bij te dragen aan de biodiversiteit van het terrein
• welk beheer daarvoor nodig is
• wat de kosten van het beheer zijn
Het document gaat de basis vormen voor een overeenkomst tussen ECO en de gemeente, waarbij de opzet is dat
ECO als opdrachtnemer van de gemeente het terreinbeheer gaat organiseren en (deels zelf) gaat uitvoeren. We
komen daarbij zeker nog terug op de toezegging van meerdere ECO leden tijdens de online ALV van 8 juli j.l. om
zelf actief een bijdrage te willen leveren aan het beheer van het terrein.
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Nieuwe initiatieven

7.1 Open dag
Wat hadden we onze leden en andere inwoners van Oldemarkt dit najaar graag willen uitnodigen om tijdens een
open dag een kijkje te komen nemen op het zonnepark. Het draaiboek voor die open dag ligt al klaar. We willen
graag iets vertellen over de installatie, de opbrengst van de installatie, de terreininrichting en het terreinbeheer,
het gemeentelijk deel van het zonnepark en over allerlei zaken op het vlak van verduurzaming.
Helaas dwingt de Coronacrisis ons die open dag nog even uit te stellen. Hopelijk zijn er het komende voorjaar wel
mogelijkheden.

7.2 Laadpalen en elektrische deelauto’s
In nieuwsbrief nr. 15 informeerden wij u al over de rol die ECO wil spelen om het aantal openbare laadpalen in
Oldemarkt e.o. uit te breiden en over het peilen van de belangstelling voor elektrische deelauto’s.
Hier kort de stand van zaken.
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Laadpalen
We hebben daarvoor -in samenwerking met PBO- een visiedocument opgesteld, hetgeen
de basis is voor een gesprek met de gemeente Steenwijkerland.
Wat hierbij enorm helpt is dat het Rijk, de Provincies en de gemeenten zijn
overeengekomen om in 2021 een bedrag van 30 miljoen euro te investeren in de aanleg
van tienduizenden extra openbare laadpalen met als uiteindelijk doel dat in 2030 alle
nieuwe auto’s zonder uitlaatgassen rijden.

Elektrische deelauto
Het gaat bij dit initiatief uitsluitend om het peilen van de belangstelling.
Op 18 augustus jl. is, samen met Duurzaam Willemsoord een online informatieavond georganiseerd.
De belangstelling voor die online bijeenkomst was helaas beperkt. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen:
• de online infoavond vond in de vakantieperiode plaats
• de publiciteit was onvoldoende
• wellicht is een online infoavond niet het juiste instrument.
We hebben daarom besloten een vervolgpeiling uit te stellen tot tenminste het voorjaar van 2021.
Voor alle duidelijkheid: ECO gaat geen geld stoppen in dit project, tenzij de leden tijdens een ALV anders besluiten.
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Ten slotte
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via www.ecoldemarkt.nl. Hier kunnen ook alle eerder verschenen
nieuwsbrieven worden ingezien en wordt de laatste stand van zaken over de opbrengst bijgehouden.
Naar verwachting volgt rond de jaarwisseling weer een nieuwsbrief.
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