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1 Inleiding 
 
21 April jongstleden heeft de Algemene Leden Vergadering van de Energie 
Coöperatie Oldemarkt U.A. plaats gevonden. De vergadering werd door een 
groot aantal leden bijgewoond. 
Naast de reguliere agendapunten zoals het vaststellen van de jaarrekening 2021 
en het goedkeuren van de begroting 2022 werden de aanwezigen op de hoogte 
gebracht van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief delen wij deze 
ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
 

 

2 Afscheid van onze secretaris Marius Roel en algemeen bestuurslid Willem Sarlemijn 
 
Marius is vanaf de start zeer intensief en betrokken geweest bij de realisatie van het zonnepark Oldemarkt. Sterker nog 
zonder de inzet van Marius zou het Zonnepark Oldemarkt er waarschijnlijk niet zijn geweest. Als secretaris heeft hij 
bergen werk verzet voor de Energie Coöperatie Oldemarkt U.A. Voorzitter Hans Schiphorst dankte Marius daarvoor 
uitgebreid tijdens de Algemene Leden Vergadering. 
Marius wordt als secretatis opgevolgd door Hendrik Jan Gorter. Het mail adres blijft gelijk secretaris@Ecoldemarkt.nl 
 
Ook Willem werd bedankt door de voorzitter voor zijn bijdrage aan het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt. 
 
Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe beheerder voor haar website. Belangstellenden kunnen zich melden bij de 
secretaris of de voorzitter. 
  

3 Opgewekte Energie 
Vanaf de start in januari 2020 produceert 
het Zonnepark Oldemarkt energie, die 
wordt afgenomen door Energie van Ons. 
Ook het afgelopen jaar weer uitgeroepen 
tot de groenste leverancier van Energie in 
Nederland. 
In 2020 bedroeg het aantal opgewekte 
Kilowatturen 115.587. 
In 2021 bedroeg het aantal opgewekte 
Kilowatturen 111.341. De daling werd 
veroorzaakt doordat de zon in 2021 iets 

minder vaak scheen in vergelijking met 2020. 
 
De eerste vier maanden van 2022 waren erg zonnig. Dit is gezien de stijgende energieprijzen erg prettig, omdat de 
prijs per geleverde Kilowattuur aan het stijgen is. Dit betekent dat de opbrengsten voor de Energie Coöperatie 
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Oldemarkt in 2022 zullen stijgen. De opbrengst van het zonnepark is online te volgen door op de volgende link te 
klikken:  Dashboard zonnestroommeter – Energie Coöperatie Oldemarkt (ecoldemarkt.nl) 
 

4 Verlaging Energiebelasting in 2022 
Als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft het Rijk besloten om de burgers in Nederland te compenseren door 
de energiebelasting op stroom te verlagen van 9,5 in 2021 naar 3,5 Eurocent in 2022. Voor de deelnemers aan de 
Postcoderoosregeling heeft dit tot gevolg dat de terugverdientijd van de investering in de ledencertificaten wordt 
verlengd. Immers de deelnemers aan de Postcoderoosregeling krijgen jaarlijks hun energiebelasting retour. 
 

5 Stroomnet raakt overbelast 
 
Nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame energie komen moeilijk van de grond onder andere omdat het 
Nederlandse stroomnet overbelast is. Het Nederlandse stroomnet was altijd ingericht op éénrichting verkeer. Door de 
leverancier opgewekte stroom werd geleverd aan huishoudens en bedrijven. 
Nu er steeds vaker zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven worden gelegd en er daardoor sprake is van 
twee richtingen verkeer op het stroomnet. Hierdoor raakt het Nederlandse stroomnet overvol. Tennet en Enexis 
moeten de komende jaren miljarden Euros investeren om nieuwe aansluitingen van zonneparken en windmolens te 
kunnen faciliteren. Uitbreiding van het Nederlandse stroomnet wordt daarbij gehinderd door langdurige 
vergunningprocedures en het onvoldoende beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel. 
 

 
Gelukkig is de aansluiting van het Zonnepark Oldemarkt in januari 
2020 tijdig gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Overige duurzame initiatieven 
 

Het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt 
werkt samen met het bestuur van Plaatselijk Belang 
Oldemarkt aan de aanschaf van een elektrische 
deelauto. In Willemsoord is een vergelijkbaar 
concept inmiddels actief.  
Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 
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7 Beschikbare certificaten 
 
Als gevolg van verhuizingen buiten het Postcoderoosgebied komen er regelmatig certificaten beschikbaar. Vaak gaan 
de certificaten over naar de nieuwe eigenaar of huurder van de desbetreffende woning, maar niet altijd. Het bestuur 
zoekt daarom naar kopers van de beschikbaar komende certificaten. 
U kunt zich als belangstellende aanmelden bij de secretaris of de voorzitter van het bestuur. 
 

8 Ten slotte 
 
Met de realisatie en exploitatie van het Zonnepark Oldemarkt draagt de Energie Coöperatie bij aan een duurzamere en 
groene samenleving en het minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. 

 
 


