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U ontvangt van ons Nieuwsbrief nummer 21 vlak voor de feestdagen. Wij wensen u allereerst als bestuur Prettige 
Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en vreedzaam 2023! 
Hieronder volgen een aantal actualiteiten en een aantal ontwikkelingen waar wij als bestuur mee bezig zijn. 

 

1 Energieplafond 
Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne blijven de prijzen van energie hoog. U merkt dat aan de 
benzinepomp, maar ook als u een variabel energietarief voor gas en stroom heeft afgesloten. De onzekerheid is 
ongekend. Gevolg is dat er geen prijzen voor 1 en 3 jaar contracten meer worden afgegeven in de markt, maar alleen 
nog variabel. 
Voor 2023 heeft de overheid een energieplafond ingesteld voor kleinverbruikers. 
Tot 1.200 kuub gas bedraagt de prijs 1,45 per kuub (M3). Daarboven is het alsdan geldende markttarief van toepassing. 
Tot 2.900 KWh (KiloWatthour) bedraagt de prijs voor stroom Eur 0,40 per KWh. Daarboven is het alsdan geldende 
markttarief van toepassing. 
U hoeft hier geen administratieve handelingen voor te verrichten. Dat doen de energiemaatschappijen voor u. Dus ook 
uw energieleverancier, Energie van Ons. 
 

2 Verrekening van EUR 190 in de factuur van Energie van Ons in de maanden november en december 2022 
Alle energiegebruikers ontvangen een korting van EUR 190 op hun voorschotfactuur voor de maanden november en 
december 2022. U heeft dat ongetwijfeld al gezien op de door Energie van Ons verzonden facturen. 
Bijzonder is dat Energie van Ons dit eerst zelf moet voorfinancieren en het hiermee gemoeide bedrag pas in 2023 
terug ontvangt van de Rijksoverheid. 
Gelukkig staat Energie van Ons er financieel goed voor, zodat zij deze last kan dragen. 
  

3 Energie besparen, TIPS 
Met de stijgende energieprijzen is besparen op u energieverbruik van zowel stroom als gas de eerste verdienste. Wij 
verwijzen voor TIPS naar de volgende website: https://www.samendewinterdoor.nu 
 

4 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. 
 
2022 is een ongekend zonnig jaar geweest, waardoor het aantal opgewekte aantal KiloWatturen dit jaar boven de 
125.000 zal uit komen. 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 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) 
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5 Energiebelasting in 2022 en 2023 
Bij de start van ECOldemarkt werd in de business case uitgegaan van 11,4 Eurocent aan energiebelasting. In 2020 
bedroeg de energiebelasting 9,5 Eurocent en als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft het Rijk voor het jaar 
2022 besloten om de burgers in Nederland te compenseren door de energiebelasting op stroom te verlagen naar 3,5 
Eurocent. De in de business case berekende terugverdientijd van de investering in de zonnepanelen werd daardoor in 
de praktijk een stuk langer. 
Voor 2023 wordt de energiebelasting verhoogd naar 15 Eurocent, mits naast de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer 
instemt met het voorstel van het Kabinet. 
Als deelnemer aan de Postcoderoosregeling krijgt u de energiebelasting jaarlijks weer retour naar rato van het aantal 
ledencertificaten dat u bezit. Gevolg is dat u geen last heeft van de gestegen energiebelasting en dat de rentabiliteit 
(de terugverdientijd van de investering in de ledencertificaten) weer positief wordt beïnvloed. 
Wat er na 2023 met de energiebelasting gaat gebeuren is nog niet bekend. 
 

6 Onderzoek naar tweede zonneproject in Oldemarkt 
De wachtlijst van mensen die graag in aanmerking willen komen voor de overname van één of meerdere 
ledencertificaten is groeiende. De stijgende energieprijzen zullen daar ongetwijfeld een grote rol in spelen.  
Reden waarom het bestuur is gaan kijken naar uitbreiding van het aantal zonnepanelen op de huidige locatie. Gezien 
de nog beperkt beschikbare grond op de huidige locatie en het feit dat er geheid dient te worden is het niet rendabel 
om de capaciteit op de huidige locatie verder uit te breiden. 
Tegelijkertijd is vastgesteld dat het gemiddelde zonnepaneel veel lichter is geworden, waardoor de mogelijkheden om 
daken op het industrieterrein te benutten voor een tweede zonnepark project. Per toekomstig project zijn er tussen 
de 200 en 450 zonnepanelen die kunnen worden geplaatst op een dak. Dit is afhankelijk van de grootte van het dak 
en de draagkracht van het dak. 
Op basis van de nieuwe postcoderoosregeling ontvangen deelnemers aan het tweede zonneproject geen 
energiebelasting retour, maar ontvangen de deelnemers een minimumprijs van 14 Eurocent per geleverde 
KiloWatturen gedurende de gehele looptijd van 15 jaar. Is de marktprijs hoger dan ontvangen de deelnemers een 
hogere vergoeding. Is de marktprijs lager dan geldt 14 Eurocent als het minimaal te ontvangen bedrag. 
Het bestuur is nu bezig om een business case uit te werken, waarbij ook op basis van de minimale prijs een positief 
rendement voor de investerende deelnemers wordt gerealiseerd.  
Het bestuur heeft inmiddels een aanloopsubsidie toegekend gekregen van de Provincie Overijssel, waarmee de 
businesscase verder kan worden uitgewerkt en de nodige voorlichtingsbijeenkomsten en PR kan worden 
georganiseerd.  
Wij houden u op de hoogte van onze bevindingen. 
 
Naar verwachting zullen we in februari of maart een voorlichtingsbijeenkomst organiseren over het mogelijke tweede 
zonneproject in Oldemarkt. 
 
Mocht u of iemand in uw omgeving geïnteresseerd zijn om meer te willen weten of om deel te nemen in het tweede 
zonneproject van ECOldemarkt dan kunt u zich via de mail melden bij de secretaris: secretaris@ecoldemarkt.nl. Dan 
zetten wij u op de mailinglijst. 

 

7 Beheer en maaien zonnepark Oldemarkt 
Voor het beheer en maaien van het gras onder de zonnepanelen is een contract afgesloten met Rietteeltbedrijf Fleer. 
In het verleden werd dit beheer door vrijwilligers uitgevoerd, maar dat bleek een fysiek erg zware klus, omdat het ook 
in de zomerperiode erg vochtig is/was onder de zonnepanelen. Het harken van het gras was daarom een (te) zware 
klus. 
De kosten komen voor rekening van de Gemeente Steenwijkerland. 
 

8 Opname Natuur en Milieu 
Natuur en Milieu heeft opnamen gemaakt van onze ecologische zone rondom het zonnepark in Oldemarkt. De 
opnames zullen in januari of februari te zien zijn op RTV Oost. Meer informatie vindt u op bijgaande link: 
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/energie-met-natuur/ 
Zodra de uitzending is geweest zullen wij u een link toezenden, zodat u de opnames alsnog kan zien, indien u de 
uitzending op RTV Oost gemist mocht hebben. 
 

9 Overleg met de andere Steenwijkerlandse energiecoöperaties 
Naast de Energie Coöperatie Oldemarkt zijn er nog vijf andere energiecoöperaties actief in Steenwijkerland. 2-3 maal 
per jaar vindt er overleg plaats tussen deze energiecoöperaties, waarbij ervaringen en kennis wordt uitgewisseld. 
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Doelstelling is om niet altijd zelf het wiel uit te vinden, maar om van elkaar te leren. 
 
 
 
 

10 Overige duurzame initiatieven 
 

Het bestuur van de Energie Coöperatie Oldemarkt 
werkt samen met de Gemeente Steenwijkerland en 
met het bestuur van Plaatselijk Belang Oldemarkt 
aan de aanschaf van een elektrische deelauto. In 
Willemsoord is een vergelijkbaar concept inmiddels 
actief.  
Volledigheidshalve melden wij dat ECOldemarkt 
geen financiële middelen stopt in dit project, maar 
alleen bestuurlijke inbreng heeft. 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 
 
 

 
 
 

11 Nieuwe bestuursleden gezocht 
Na het vertrek van Marius Roel en Willem Sarlemijn is het bestuur in verband met de continuïteit dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter, Hans Schiphorst of de secretaris, Hendrik Jan 
Gorter. voorzitter@ecoldemarkt.nl of secretaris@ecoldemarkt.nl 
 

12 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. Als bestuur wensen wij u en de uwen een 
duurzaam, maar bovenal een gezond 2023. 
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