Nieuwsbrief Nummer 18

Datum: 18 mei 2021

1 Inleiding
Corona blijkt hardnekkig en slecht te bestrijden en is voor ons allen belemmerend vandaar dat de
Algemene Leden Vergadering van 15 april weer via Zoom is gehouden. Alle bestuursvergaderingen
worden ook via Zoom gehouden. Praktisch, maar het gemis aan het persoonlijk contact lijkt wel steeds
zwaarder te wegen.
Ondanks dit alles gaat het leven gewoon door en is er weer het een en ander te melden over
bestuurszaken en de samenstelling van het bestuur, over de productie van het zonnepark, de financiën
en andere zaken waar ECO zich op richt,
2 Het bestuur
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 april 2021 is het bestuur van ECO ge(her)kozen.
• Voorzitter:
Hans Schiphorst (herkozen)
• Secretaris:
Marius Roel (herkozen),
• Penningmeester: Wim Brevoord (gekozen)
• Bestuurslid:
Willem Sarlemijn
Marius heeft aangegeven dat hij zo snel mogelijk wil aftreden. Het bestuur is daarom dringend op zoek naar een
‘nieuwe’ secretaris. Is er iemand onder u die deze bestuursfunctie ambieert reageer dan alstublieft!!
secretaris@ecoldemarkt.nl.

2.1 Algemene Leden Vergadering

De derde Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 15 april 2021 gehouden via internet en
gebruikmakend van Zoom. Waarschijnlijk door deze vorm van vergaderen hebben we 26 leden gemist,
wat meer dan jammer is. Hopen dat de volgende ALV weer in een zaal gehouden kan worden waar we
elkaar weer persoonlijk kunnen zien en spreken.
In de notulen van deze ALV staan zaken beschreven die besproken zijn, zoals:

•
•
•
•
•

Overdracht certificaten, gaan we in deze nieuwsbrief ook uitgebreid op in
Energiebelastingteruggave
De controle van de kascommissie, akkoord bevonden en goedgekeurd en decharge van het bestuur
Jaarverslag goedgekeurd
Nieuw bestuur ge(her)kozen.

3 Een nieuwe (subsidie)regeling, een (nieuw) probleem én een oplossing
Het ‘verdienmodel’ voor de leden van een energiecoöperatie bestaat uit teruggave van de
energiebelasting over het aandeel dat een lid van een energie coöperatie in de coöperatie heeft. Er
werd door politici en beleidsmakers al een tijdje gestudeerd op mogelijkheden om de Postcoderoos
regeling (formeel de Regeling Verlaagd Tarief) verder te vereenvoudigen om zo de start van energie
coöperaties nog meer te stimuleren. Daarom is per 1 april 2021 de Subsidieregeling Collectieve
Energieopwekking van kracht is geworden.
Nu heeft dat geen directe betekenis voor de 623 energie coöperaties (met in totaal bijna 100.000
leden!) die al werken met de Regeling Verlaagd Tarief: Die blijft voor coöperaties die voor 1 april 2021 al
waren gestart gewoon voor de volle looptijd van 15 jaar van kracht. Voor ECO betekent dat dat we tot 1
januari 2035 gewoon zonder wijziging doorgaan (en misschien nog langer als we daar met de gemeente
Steenwijkerland overeenstemming over bereiken, hetgeen in de lijn der verwachting ligt).
Op dat “zonder wijziging doorgaan” bleek echter één uitzondering te bestaan: voor 1 april 2021 kon een
lid van een coöperatie bij verhuizing naar een nieuwe woning buiten de Postcoderoos zijn aandeel in de
coöperatie mee verkopen met de woning. De nieuwe eigenaar van de woning werd dan een nieuw lid
van de coöperatie. Dat was bij verhuizing dus een mooie deal!
Maar wat bleek nu na graven in de kleine lettertjes: vanaf 1 april 2021 mag een coöperatie die is gestart
met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief (en daar dus nog 15 jaar mee blijft werken) geen
nieuwe leden meer aannemen! Oftewel: bij verhuizing heeft de investering die je als verhuizend lid bij
de start van de coöperatie had gedaan plotsklaps geen enkele waarde meer te hebben. En dat was niet
wat we voor ogen hadden bij de start van de coöperatie!
Nu heeft begin april één van de ECO leden aangegeven te gaan verhuizen naar een nieuwe woning
buiten de Postcoderoos die voor ECO van toepassing is. Het ECO bestuur werd geconfronteerd met deze
kwestie en we hebben gezocht naar een oplossing omdat we het niet redelijk vonden dat het
vertrekkende lid zou worden geconfronteerd met certificaten die plotseling geen waarde meer hadden:
• Als eerste hebben we gekeken naar de mogelijkheid van verkoop aan één van de huidige leden, dat
blijft namelijk wél mogelijk. Helaas bood deze zoektocht geen oplossing: voor zover ons bekend zijn
er geen bestaande ECO leden die het aantal al gekochte certificaten nog wil uitbreiden. N.B. een
oproep bij deze: als er wél leden zijn die hun aandeel willen vergroten, meldt dat dan s.v.p. bij de
voorzitter!
• Vervolgens hebben we gekeken naar aankoop van de certificaten door ECO, maar daaraan kleven
twee nadelen;
o ECO is zelf geen afnemer van elektriciteit en kan daarom geen energiebelasting terug
ontvangen over certificaten die ECO zelf in eigendom heeft. Feitelijk doet ECO dan een
aankoop zonder rendement
o Als we wél certificaten aankopen dan schept dat een precedent: waarom wel aankopen van
vertrekkend lid a en vervolgens niet van eventuele leden b,c,d en e die ook vertrekken? Het
antwoord is simpel: na 4 tot 6 aankopen zou -afhankelijk van het precieze aantal
certificaten- de rekening van ECO leeg zijn, waarna ECO niet meer kan voldoen aan lopende
verplichtingen (onderhoud van de technische installatie, verzekering etc.).
Beide oplossingen zijn dus weinig aantrekkelijk. Toch heeft het ECO bestuur er na lang puzzelen
éénmalig voor gekozen om toch de certificaten van het vertrekkende lid aan te kopen. De reden
daarvoor is de volgende:
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Het probleem wat hierboven wordt geschetst raakt in potentie alle 623 energie coöperaties in
Nederland die werken met de Regeling Verlaagd Tarief. En daarmee raakt het in potentie ook alle bijna
100.000 leden van die 623 energie coöperaties. Het lijkt de toeslagen affaire wel!
Daarom is het probleem door vertegenwoordigers van de energie coöperaties onder de aandacht van
een aantal Tweede Kamerleden gebracht. Die Kamerleden hebben vervolgens vragen gesteld over deze
kwestie aan staatssecretaris Vijlbrief van het Ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de Regeling Verlaagd Tarief.
Op 14 april j.l. stuurde de staatsecretaris zijn antwoord aan de Tweede Kamer. De strekking van zijn
antwoord was dat het niet redelijk is dat bij verhuizing de door een lid van een energie coöperatie
gedane investering plotseling zijn waarde verliest. De staatsecretaris gaat daarom “aan de slag met
reparatie van deze fout. Een herstelmaatregel wordt meegenomen bij het komende belastingplan
pakket”. In normaal Nederlands betekent dat dat de fout wordt hersteld bij de begrotingbehandeling
voor 2022.
Vanwege de redelijke verwachting dat er een herstelmaatregel komt heeft het ECO bestuur voor deze
kwestie daarom éénmalig het volgende besloten:
1. Tussen het vertrekkende lid en ECO is een verkoopcontract overeengekomen met daarin een aantal
voorwaarden (dit is een eenmalige transactie, het is een coulanceregeling, gekoppeld aan het
moment van feitelijke verhuizing per 31 mei 2021 naar een locatie buiten het postcoderoos gebied
etc.)
2. Tussen het potentieel nieuwe lid en ECO is een koopcontract met een aantal voorwaarden
overeengekomen (contract wordt van kracht op het moment van verhuizing per 31 mei naar een
woning binnen het postcoderood gebied van ECO, contract wordt ontbonden als duidelijk is dat
een nieuw lid van ECO geen gebruik kan gaan maken van de Regeling Verlaagd Tarief)
Deze kwestie heeft het ECO bestuur heel wat hoofdbrekens gekost, maar wij zijn van mening dat deze
éénmalige aanpak gezien de situatie -én gezien de verwachtte oplossing die de staatsecretaris biedt- in
dit geval redelijk was.
We vonden het als bestuur óók wenselijk u goed te informeren over deze aanpak!
Mochten er desalniettemin onduidelijkheden zijn dan kunt u natuurlijk altijd even een mailtje sturen; in
dit geval naar voorzitter@ecoldemarkt.nl

Op de website worden regelmatig nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden gepubliceerd en is de
voortgang van de productie te vinden. https://ecoldemarkt.nl/nieuws-2/
Om te zien wat de opbrengst van de installatie is ga je via de website naar ZONNESTROOMMETER en
dan wordt dat direct zichtbaar gemaakt. Je kunt ook kiezen om direct te gaan naar: DASHBOARD.

4 Opbrengst van de installatie periode januari t/m april 2021
Vorig jaar was de zoninstraling in de maanden maart en april veel hoger dan gemiddeld. Met die extra
zoninstraling is vorig jaar de latere start ruimschoots goedgemaakt.
De zoninstraling over de periode januari t/m april 2021 komt praktisch overeen met het gemiddelde van
de afgelopen 25 jaar 1994 t/m 2020.
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In grafiek 1 is de zoninstraling (in J/cm2) weergegeven. Hier zijn de verschillen goed zichtbaar. De
blauwe lijn geeft de gemiddelde weer over 25 jaar, de rode lijn het verloop in 2020 en de groene lijn t/m
april 2021.
Grafiek 1: Zoninstraling [J/cm2]

Zoninstraling in J/cm2

70.000
Gemiddeld tm 2019

60.000

2020

50.000

2021

40.000
30.000
20.000
10.000
0

Maand
Grafiek 1: Zoninstraling in J/cm2

De hoeveelheid zoninstraling heeft direct verband met de hoeveelheid opgewekte kWh’s. In grafiek 2 is
de opbrengt in kWh aangegeven. Hier geeft de blauwe lijn de te verwachten opbrengst aan op basis van
de gemiddelde zoninstraling in de afgelopen periode, de rode lijn de opbrengst in 2020 en de groene lijn
de opbrengst t/m april 2021. Er is duidelijk zichtbaar dat de opbrengt in 2020 met name in maart, april
en mei veel hoger is dan gemiddeld. Vanwege het matige weer in 2021 heeft er tot nu toe praktisch
geen extra zoninstraling plaatsgevonden. De opbrengst in 2021 volgt daardoor de lijn van de te
verwachten gemiddelde opbrengst over de afgelopen periode.

Grafiek 2: Opbrengst [kWh]
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Grafiek 2: Opbrengst ECO installatie in kWh
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De productie van onze installatie voldoet aan de verwachting. Als de zoninstraling de rest van het jaar de
gemiddelden van de afgelopen periode blijft volgen zal de productie eind 2021 ca. 116.000 kWh
bedragen.

5 Laadpalen
Zoals dat gaat met plannen lopen die altijd anders dan bedacht in het plan. Maar het groeiplan t.a.v. de plaatsing
van laadpalen is niet van de baan. Het gaat zoals het gaat. Wij ECO en PBO houden vinger aan de pols.
Het idee van elektrische deelauto’s in Oldemarkt en omliggende dorpen is weer een stapje verder. Voor die
deelauto’s zijn ook laadpalen nodig die enkel en alleen bestemd zijn voor de deelauto. De vertegenwoordigers van
de gemeente die hierover gaan zijn welwillend en willen een initiatief daarover ondersteunen. Wij zijn aan het
onderzoeken welk initiatief wij kunnen nemen om de deelauto’s daadwerkelijk te zien staan en rijden.
Voor alle duidelijkheid wij, ECO in samenwerking met PBO, stimuleren duurzame projecten in Oldemarkt en
omgeving. Hiermee bedoelen wij dat wij willen enthousiasmeren en niet investeren.

6 Onderhoud van het zonnepark
Fantastisch dat een flink aantal mensen zich hebben
opgegeven om te helpen bij het onderhoud van het
zonnepark.
Het terrein wordt tweemaal per jaar gemaaid, de eerste
keer waarschijnlijk in juni en de tweede keer in de herfst.
Het maaien wordt overgelaten aan de professionals.
Om het maaisel op wiersen te harken zijn de extra handen
nodig van hen die zich daarvoor hebben opgegeven zodat
het maaisel in balen geperst kan worden en kan worden
afgevoerd. Als het zover is worden die mensen door ons
benaderd.

ECO zorgt voor het goede gereedschap voor deze klus, een goed humeur, het goede schoeisel en goede zin mag je
zelf meenemen.

7 Tot slot
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.
Tot de volgende nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
O Ja… we hebben dringend een secretaris nodig!!
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