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1. Opening  

1. Vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
 

1. Positieve uitspraak rechtbank over de windmolen Krabbegors 
2. De nieuwe postcoderoosregeling 
3. De plannen voor grootschalige projecten 

 
3. Verslag van de ALV van 16-7-2020 

 
1. Vaststellen van verslag van de ALV van 16-7-2020 (bijlage AP 2.1) 

 
4. Jaarplan en begroting 2021 

 
1. Ter goedkeuring: jaarplan en begroting 2021  (bijlage AP 4.1) 

 
5. Rondvraag 
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AP 2.1 Notulen Algemene Leden Vergadering 

Drechtse Energie 

Donderdag 16 juli 2020 

  

Opening door Willy Verbakel 

De leden van de klankbordgroep Dak Pullen worden speciaal welkom geheten. 

We houden de vergadering vanavond graag binnen één uur. 

 

Mededelingen 

-        De RES 1.0 Drechtsteden is deze week definitief geworden. Deze gaat vooral in op warmte en 
opwek van zonne-energie. 

-        We werken samen met gemeente Molenland. Daar zien we dat de RES beter van de grond komt 
dan in Dordrecht. 

-        We verkennen mogelijkheden om met OM-energie een contract aan te gaan. Het voordeel 
daarvan is dat we stroom die we zelf opwekken kunnen leveren aan onze leden. De samenwerking 
met OM-energie zou ter vervanging zijn van GreenChoice. Of u daar ook uw stroom zou willen 
afnemen is een keuze die u zelf mag maken. 

-        Verslag vorige ALV: geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd zonder wijzigingen. 

  

1. Goedkeuren jaarrekening 2019 
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd. Zij hebben ook een advies uitgebracht. 

  

Gezien op de waarde van de installaties in 2018 en 2019 is bijna geen financieel verschil. Welke 
afschrijvingen hebben hierop plaatsgevonden? 

Begin 2019 zijn de afschrijvingen verwerkt. Die zijn samen opgeteld ongeveer € 15.000,- 
welke terug is te zien in de jaarstukken. 

Is ter vergelijking ook de Resultatenrekening van 2018 beschikbaar? 

Doorgaans wordt een Resultatenrekening van het voorgaande jaar niet in de stukken 
opgenomen. Dit kunnen we in het vervolg wel doen om de vergelijking te kunnen maken. 

Waarom is het advies van de kascontrolecommissie algemeen en anoniem? 

Dit jaar is het advies inderdaad algemeen en anoniem. We willen dit volgend jaar anders 
doen, dan willen we expliciet opnemen wat en door wie is goedgekeurd. 

  

Het advies van de kascommissie (zie de middelste alinea) was om een aanvullende bankrekening te 
nemen omdat er kosten in rekening gebracht worden op het moment dat er een saldo boven de  
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€ 100.000,- op de bank staat. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een spaarrekening 
te openen. Dit was nergens mogelijk. De banken gaven aan andere prioriteiten te hebben 
momenteel. Nadat de situatie rond Corona verminderd bekijken we opnieuw de opties om een 
spaarrekening te openen. 

  

Twee aanpassingen voor volgend jaar: 

-        We nemen de cijfers van het voorgaande jaar en de begrotingscijfers mee. 

-        Bij het advies van de kascontrolecommissie nemen we meer expliciet op wat en door wie het is 
goedgekeurd. De leden keuren de jaarstukken goed en geven de penningmeester en het bestuur 
decharge voor het gevoerde financieel beleid. 

  

We stellen ook een nieuwe kascontrolecommissie vast: Renier Mouthaan meldt zich aan, Wim Pinkse 
ook. De volgende vergadering brengen we dit opnieuw onder de aandacht. 

  

2.     Bestuursverkiezing: herverkiezing Aryen Pellikaan en verkiezing Wouter Slob 

Wouter Slob stelt zich voor (woonachtig in Dordrecht, werkzaam in de financiële dienstverlening, 
deelnemer aan eerste dak, taken: penningmeester ondersteunen, zonneprojecten ondersteunen). 

  

Aryen is herkozen en Wouter is benoemd door stemming. 

  

3.     Toelaten van het dak van Pullen Bouw BV als nieuw postcoderoosproject. 

De stukken heeft u kunnen doornemen, deze zaten bij de vergaderstukken. 

Zijn er vragen? 

  

Eerste project dat op een bedrijfspand wordt gerealiseerd, als dat fout loopt wat zijn dan de 
consequenties. 

Wij als kring waarderen het enorm dat een bedrijfsdak ter beschikking is gesteld. Wat 
gebeurd er bij faillissementen:  

Er is sprake van recht van opstal, de rechten om van het dak gebruik te maken gaan over 
naar een eventuele nieuwe eigenaar. 

Hiernaast vult de eigenaar van de daken aan dat de gebouwen gevestigd zijn in een 
beheermaatschappij zonder hypotheek. Het risico is erg klein, het is geen werkmaatschappij 
dus ook economische invloeden zijn dan erg klein. 

Kan er een toelichting worden gegeven op de ‘’Onvoorziene kosten’’? 

Op alle PVE projecten € 350,- ingelegd, na de kosten blijft een bepaald bedrag over dat (een 
deel van de toekomstige) onderhoudskosten dekt. We willen gedurende de gebruiksperiode 



4 
 

niet terug naar de leden om extra geld op te halen voor onderhoud, daarom maken we 
gebruik van een reserve. Na 15 jaar dragen we de installatie over naar Pullen. We willen na 
de investering voor elke 300 Wp € 50,- aan onderhoudskosten en onvoorziene kosten 
overhouden. 

Diverse vragen over de afrekening en de middeling van de daken. 

In principe willen we hier niet op ingaan, toch hebben we ook nieuwe leden in de zaal, dus 
kort lichten we toe hoe de kring werkt. Daarnaast krijgen we de suggestie om algemene 
informatie sheet te maken waarop we de werking van Drechtse Energie weergeven. 

De investering voor de daken worden apart geadministreerd. Per dak is er ook een MJOP, de 
kosten die we daarvoor moeten maken komen uit de aparte potjes. 

De opbrengsten van de daken worden gemiddeld over alle daken. Onvoorziene kosten 
worden voor alle daken worden gezamenlijk gedragen. 

         In kringen worden de beslissingen genomen over de diverse daken. 

Is de uitkomst van de stemming in de kring gedeeld? 

Ja, zijn gedeeld zitten ook bij de ALV-stukken. Door de online stemming en het online vragen 
stellen is onderlinge dynamiek waarbij de ene vraag een andere vraag oproep gemist, dat is 
jammer. Dit zouden we liever niet hebben in de toekomst. De volgende werkwijze wordt 
voorgesteld:  

- de informatie wordt gedeeld met het verzoek om vragen te stellen 
- de vragen worden verzameld en voorzien van een antwoord 
- de informatie wordt opnieuw gedeeld incl. de gestelde vragen en antwoorden 
- de leden wordt gevraagd om digitaal te stemmen 

Hoe komen we aan de projectkosten: die zijn hoog in verhouding tot de totale investering. 

Het klopt dat de projectkosten aan de hoge kant zijn, liever hebben we deze zo laag mogelijk 
om het rendement te verbeteren. In de toekomst willen we de projectkosten verlagen. Dat is 
voor dit project niet meer aan te passen omdat de kosten al zijn gemaakt. 

  

Door stemming via handopsteking is voor gestemd om het dak op te nemen in de kring Zon op 
andermans Dak van de Coöperatie Drechtse Energie. Er is één stem tegen, de rest stemt voor. 

  

4. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst DS en DE 
Door Gert-Jan en Willy wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend. 

  

Rondvraag:  

Er zijn geen vragen. Hiermee wordt de vergadering gesloten. 
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AP 4.1 Jaarplan 2021 Drechtse Energie  

 

1. Tweede Jaarplan 

Drechtse Energie, en haar voorganger Drechtse Wind, bestaat al sinds 2014.  Dit is ons 
tweede jaarplan. De reden daarvoor was dat de activiteiten in “zakelijke” zin beperkt waren. 
Dit is in 2018 en 2019 veranderd. In 2018 hebben we twee “postcoderoosdaken” in 
Dordrecht in gebruik genomen. In 2019 hetzelfde gebeurt in Papendrecht. In 2020 is het Dak 
Pullen in Dordrecht geïnstalleerd en gaan we zo spoedig mogelijk in gebruik nemen.  

Intussen komt de energietransitie landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal in een 
stroomversnelling. Het is goed om onze ambities en plannen vast te leggen. 

In onze statuten is de doelstelling vastgelegd: 

De Coöperatie heeft tot doel samen met de bewoners de regio te verduurzamen met 
verschillende initiatieven, zoals wind- en zonne-energie, opslag van duurzame stroom, het 
isoleren van woningen en bedrijfspanden, het adviseren in duurzame oplossingen voor zowel 
particulieren alsook organisaties. Dit gebeurt op zodanige wijze dat alle inkomensgroepen 
daar profijt van kunnen hebben. 

Tot nu toe ontwikkelen we alleen activiteiten, die gericht zijn op het opwekken van energie. 
We kiezen ervoor de activiteiten gericht op isoleren en adviseren over te laten aan de 
Stichting Drechtse Stromen (D.S.). Daarbij wordt zoveel  mogelijk samen met D.S. 
opgetrokken. 

 

2. De energietransitie 
 

Landelijk is er een klimaatakkoord. In dit akkoord zitten twee belangrijke onderdelen die 
voor onze coöperatie van belang  zijn.  Als eerste moeten op regionaal niveau Regionale 
Energie Strategieën (RES) worden opgesteld. De eerste versie is per 1 oktober j.l. door de 
Drechtsteden ingeleverd.  In deze strategieën wordt aangegeven welke bijdrage de regio 
gaat leveren aan de uitwerking van het klimaatakkoord. Onze RES-Regio zijn de 
Drechtsteden.  Voor de regio ligt daarbij het hoofdaccent op een meerjarenplan voor het 
klimaatneutraal maken van de gebouwde omgeving en een ruimtelijk plan waar de regio en 
haar gemeenten hun taakstelling voor het opwekken van duurzame energie willen 
onderbrengen. Het tweede belangrijke punt uit het akkoord is dat 50% van de opwek van 
duurzame energie in lokale handen moet komen. 

Drechtse Energie wil (zoveel mogelijk samen met Drechtse Stromen) actief meewerken aan 
het uitwerken van deze energietransitie, waarbij de uitgangspunten vanuit onze doelstelling 
leidend zullen zijn. 
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Wij zijn samen met D.S. al vertegenwoordigd in de programmaraad van de RES. Maar we 
gaan ook in 2021 initiatieven ontplooien gericht op overheden en relevante regionale 
spelers.  

Onze doelstelling daarbij is een ambitieuze strategie tot stand te brengen met draagvlak 
onder de burgers, maar ook een programma waar de burger mede-eigenaar van is. 

Landelijk zal EnergieSamen (voorheen RESCOOP) onze belangen vertegenwoordigen. Als Lid 
zullen we deelnemen aan de ledenvergaderingen van EnergieSamen en aan inhoudelijke 
bijeenkomsten om te leren van onze collega’s. Hetzelfde geldt voor het Netwerk van 
EnergieSamen voor energie coöperaties in Zuid-Holland. 

 

3. Kring postcoderoos 

Om de belangen van de leden die eigenaar zijn van de zonnepanelen van Zon-Op-projecten 
van Drechtse Energie te waarborgen, zijn deze leden georganiseerd in de kring 
Postcoderoos. Deze kring heeft een eigen kringbestuur, maar valt juridisch gezien geheel 
binnen de Coöperatie Drechtse Energie, die dan ook de eindverantwoordelijkheid voor de 
projecten draagt. Voor de kring worden bestuursleden gezocht. Het is zeer wenselijk dat 
vanuit ieder dak in ieder geval een vertegenwoordiger naar het kringbestuur wordt 
afgevaardigd. 

De regeling voor de Postcoderoos wordt aangepast. Per 1 april 2021 zal er naar alle 
waarschijnlijkheid een nieuwe regeling actief worden. De huidige regeling waarbij de 
energiebelasting wordt terugbetaald over de opgewekte energie, wordt vervangen door een 
subsidiesysteem. Het nadeel is dat het iets minder oplevert, maar de voordelen zijn er ook. 
Het is nog niet officieel vastgesteld door het kabinet, maar het lijkt erop dat de volgende 
voordelen er zijn: 

- verhuizen kan, als de deelnemer maar in de postcodegebied woonde toen hij/zij 
instapte; 

- je kan voor meer panelen/certificaten meedoen als dat de deelnemer aan stroom 
verbruikt; 

- de vergoeding is vast voor 15 jaar, waarbij geldt dat als de energieprijs van de 
energieleverancier/-opkoper daalt de vergoeding omhoog gaat en vice versa. 
Hiermee wordt er altijd een gelijk bedrag uitbetaald. Dit bedrag geldt jaarlijks en 
alleen voor het betreffende project; de vergoeding wordt aan de coöperatie 
uitbetaald, waardoor het eenvoudiger wordt om iedereen zijn rechtmatige deel uit te 
keren. 

 

4. Grootschalige energieopwekking (SDE-projecten) 
a. Windmolen Krabbegors 

Drechtse Energie heeft een overeenkomst gesloten met de ECD (een samenwerking tussen 
de gemeente Dordrecht en de HVC-groep), dat zij mede-eigenaar wordt van de windmolen 
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op de Krabbegors (2,3 MW). Door de provincie is een vergunning verleend, maar er lopen op 
dit moment bezwaren bij de rechtbank. De zitting is geweest en we wachten nu op de 
uitspraak. Mogelijk gaan de 2 bezwaarmakers later nog naar de Raad van State.  Het bestuur 
verwacht niet, dat deze bezwaren gegrond zullen worden verklaard, maar ze leiden wel tot 
een fikse vertraging. Zodra de  procedures zijn afgerond gaan we leden vragen om deel te 
nemen in de windturbine en nieuwe leden werven om ook mee te doen. Wij hebben vanuit 
de ECD een budget van ongeveer €20.000,-  om deze werving goed op te zetten. Dit zal ook 
gebruikt worden voor het maken van een “prospectus”. 

b.      Samenwerking met ENECO 

De ALV heeft ingestemd met de SamenwerkingsOvereenKomst (SOK) met ENECO onder 
voorbehoud van toekenning van een provinciale subsidie, die de kosten dekt die uit een deze 
samenwerking voortvloeien.  Eind september 2019 heeft de provincie Zuid-Holland de 
gevraagde subsidie van € 61.410,- aan ons toegekend. Tot op heden is € 49.128;- ontvangen 
en  € 10.000,- directe kosten gemaakt. Er heeft op dit moment nog geen verantwoording 
richting de provincie plaatsgevonden. De looptijd van de toekenning is tot medio 2022. Onze 
verwachting is dat wij de gehele subsidie zullen aanwenden. 

Als resultant heeft het bestuur besloten de SOK met ENECO te ondertekenen. Intussen 
waren wij al begonnen om contact te leggen met gemeenten en eigenaren van mogelijke 
locaties voor windturbines. Er zijn diverse mogelijke locaties, ook buiten de 
gemeentegrenzen van Dordrecht en Papendrecht. Er lijken zeker goede kansen te zijn om 
grootschalige installaties tot stand te brengen. Zodra plannen enigszins kansrijk lijken willen 
we op gemeentelijk niveau bijeenkomsten beleggen om dat draagvlak te onderzoeken, maar 
ook om lokale initiatiefgroepen tot stand te brengen, welke lokaal onze plannen kunnen 
ondersteunen. Daarmee willen we meteen doorbreken dat we vooral een Dordtse en 
Papendrechtse club zijn. 

Wanneer plannen realistisch lijken zullen wij deze ook voorleggen aan de ALV. Dit zal 
gebeuren in de vorm van een projectovereenkomst met ENECO voor een concreet project. 
Wij hopen dat een eerste plan al in 2021 met de ALV kan worden besproken. 

Omdat ons werkgebied grenst aan de Alblasserwaard en juist de omgeving van de A15 
zoekgebied is voor locaties hebben wij ook overleg met de bewonersinitiatieven in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, waaronder de Coöperatie de Knotwilg. Wij willen 
zoveel mogelijk samen optrekken naar de gemeenten, te beginnen met de gemeente 
Molenlanden. 

 

5. Ledenactiviteiten en -werving 
De meerwaarde en de kracht van onze coöperatie ligt in onze (ruim 500) leden. Wanneer we 
veel leden hebben kunnen we naar derden laten zien dat we steun hebben. Wij willen ook 
een levende coöperatie zijn. Dit betekent dat we onze leden willen inschakelen bij onze 
activiteiten. Dit is niet alleen een zaak van het bestuur, maar ook van het kringbestuur. Wij 
willen in 2021 actieve groepen opzetten in twee nieuwe gemeenten, waardoor bewoners uit 
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die gemeenten in hun eigen omgeving kunnen opkomen voor de mogelijkheden van opwek 
van duurzame energie in handen van de burger. De subsidie van de provincie kan hier 
gedeeltelijk voor worden gebruikt. 

Daarnaast willen we onze ledenvergaderingen ook zoveel mogelijk vullen met een 
inhoudelijk thema.  

Onze leden zullen, met informatie van het bestuur, gevraagd worden zich actief te bemoeien 
met bijeenkomsten in de eigen gemeente over energie. Daarvoor is versterking in de meeste 
Drechtsteden nodig. Locale bijeenkomsten moeten daar aan bijdragen. 

In 2021 werken we een communicatieplan uit waarvan ledenwerving een onderdeel is. Ook 
besteden we aandacht aan het aangehaakt houden van bestaande leden. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan acties rondom jongeren en millennials.  

 

6. Begroting en Financiën 

Kort schematisch weergegeven zien de inkomsten en uitgaven voor de Kring en de 
Coöperatie er voor 2021 als volgt uit. Ook het saldo is weergegeven.  

 Inkomsten Uitgaven Saldo 

Coöperatie € 43.400 € 39.400 € 4.000 

Kring (ZoD, ZoP, 
ZoPullen) 

€ 34.000 € 34.000 € 0 

 

De opbrengsten van de Kring bestaan uit verkoop van stroom, waarbij we voor het dak van 
Pullen ervan uitgaan dat er vanaf 1 januari stroom geleverd kan worden en een vergoeding 
van Greenchoice per deelnemende gebruiker met een energiecontract bij Greenchoice. De 
totale verwachte inkomsten voor 2021 zijn ca. € 34.000,-.  

Vanuit de Kring streven we ernaar een zo groot mogelijk bedrag over te maken naar de 
deelnemende leden. Voor het duurzaamheidsfond wordt per paneel/certificaat € 1,- 
gereserveerd (totaal in 2021 € 1.965,-). Op dit moment is het saldo in het 
duurzaamheidsfonds € 890,-. Voor 2020 zal € 1.448,- bijgedragen worden en voor 2021 zal 
dit € 1.965,- zijn. Dit betekent dat er in 2021 een saldo beschikbaar is van € 4.303,-.  

Overige kosten die direct ten laste worden gebracht zijn gerelateerd aan verzekeringen, 
onderhoud en netbeheerkosten. Daarnaast draagt de Kring bij aan kosten die gemaakt 
worden voor zowel de coöperatie als de Kring; initieel worden de direct toewijsbare kosten 
aan ofwel de coöperatie als Kring toegerekend. Overige kosten worden evenredig verdeeld 
over coöperatie en Kring. Details over de toerekening zijn in de begroting 2021 opgenomen.  

De opbrengsten van de coöperatie bestaan uit bijdragen voor uren besteed aan het 
deelnemen aan de project Grootschalige opwek Drechtsteden die met de subsidie van de 
provincie Zuid-Holland in 2019 en 2020 is ontvangen. Deze toe te rekenen opbrengsten zijn 
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voor 2021 geraamd op € 40.000,- op het moment dat er concrete acties uit de RES 
waargemaakt zijn (tot en met organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten). Op het moment 
dat kosten gemaakt worden zullen deze ten laste van de vooruitontvangen subsidie gebracht 
worden. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat uren besteed aan de RES ingediend 
kunnen worden voor de subsidie. De opbrengsten van deze uren worden dan vervolgens 
ingezet ter dekking van de overige kosten van de coöperatie. Voor overige toegerekende 
kosten staan geen directe opbrengsten. Dit betekent dat in principe de kosten van de 
coöperatie (bankkosten, verzekeringen, etc.) niet doorbelast worden naar de Kring. In 2021 
zal in de bestuursvergaderingen aandacht besteed worden aan de wijze waarop de 
coöperatie financieel-economisch toekomstbestendig kan zijn. 

Voor de activiteiten welke we hierboven hebben beschreven verwachten we de volgende 
kosten te gaan maken, waarbij we ook de inkomstenbronnen zullen vermelden.  

Bedragen in euro’s. 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Coöperatie Kring Coöperatie Kring 

Vergoeding Energie Samen 
i.v.m. RES 

2.500      

Vergoeding uren door 
subsidie Z-H voor  
grootschalige opwek 

40.000    

Vergoeding inzet bestuur 
stuurgroep projectbureau 
ZH 

900    

Verkoop stroom ZoD - 
Sporthal 

  10.000     

Verkoop stroom ZoD - 
Stadsdepot 

  5.000     

Verkoop stroom ZoP - 
Zwembad 

 11.000   

Verkoop stroom ZoPu - 
Pullen dak  

 7.500   

Vergoeding Greenchoice 
voor leden die klant zijn 

  500     
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Kosten t.b.v. grootschalige 
energie opwek 

  36.000  

Bankkosten     100 100 

Rentekosten   200 1000 

Communicatiekosten     1.650 500 

Website hosting     250 250 

Abonnementen   200  

Bijeenkomsten     700 350 

Netbeheer- & meterkosten       2.000 

Bestuursaansprakelijkheids- 
verzekering 

    300   

WA-verzekering ZoaD       2.200 

Onderhoud/MJOP ZoaD       250 

Uitkering verkoop stroom       27.350 

Totaal 43.400 34.000 39.400 34.000 

 Totaal 76.500 73.400  

  

 

 


