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Notulen van de 1e ALV van de Energie Coöperatie Bunnik  

Datum: 11-09-2019 

Aanwezigen: 

Vanuit het bestuur zijn aanwezig: Dirk Duizer, Alex Kaat, Kees van der Leun en Pieter van der Grift. 

Rob Zakee en Hans Dam konden niet aanwezig zijn. De vergadering wordt voorgezeten door Alex 

Kaat. Erik Alsema is aanwezig als coördinator en hij geeft bij diverse agendapunten een toelichting 

 

Verder is een 30-tal leden aanwezig. Er is een lijst met de namen van aanwezige leden. 

 

Agenda 

1. Opening 
2. Voorstellen van het bestuur 
3. Begroting 2019 (ter informatie) 
4. Statuten en HR, zie stukken hier (ter informatie) 
5. Uitnodiging aan leden kascommissie 
6. Ontwikkelingen rond zonneweides: 
7. Voornemens rond ontwikkeling windproject(en); 
8. Verdere plannen voor najaar 2019 / voorjaar 2020  
9. Uitnodiging aan vrijwilligers  

 
NOTULEN 
Agendapunt 1-4:  

Het bestuur wordt aan de leden voorgesteld en de begroting voor 2019 en 2020 wordt 

gepresenteerd. Voor 2019 heeft de gemeente een subsidie verstrekt, voor het komende jaar moet 

dat nog gebeuren.  

Daarna worden de statuten en het Huishoudelijk Reglement kort toegelicht. Deze stukken zijn ook 

op de site te vinden. Hier zijn geen opmerkingen bij. 

5) Kascommissie 

Er is een kascommissie nodig bestaande uit 2 leden, ter controle van he fnianciele jaarverslag van de 

penningmeester. De volgende leden melden zich aan: 

• Wim van Daalen 

• Marianne Martens 

De ALV verklaart akkoord met de benoeming van deze personen voor de kascommissie. 

6. Zonneweides 

Erik Alsema licht de 2 projecten toe waarvoor een vergunning aanvraag is gedaan. Ook wordt 

stilgestaan bij de randvoorwaarden die vanuit ECB zijn geformuleerd t.a.v. samenwerking met een 

ontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten en de voorwaarden t.a.v. het project zelf. 

Belangrijke voorwaarden vanuit ECB zijn: 

- het streven naar 50% lokaal eigendom via de ECB wordt ondersteund door de ontwikkelaar 

- de ontwikkelaar is lid van en werkt volgens de gedragscode van de brancheverenging 

Holland Solar 

https://energiebunnik.nl/over-ons/documenten/
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- in het project wordt gezorgd voor een goede landschappelijke en ecologische inpassing, met 

oog voor biodiversiteit (net gain); 

De eerste indruk vanuit het bestuur is dat met de huidige projectplannen aan deze voorwaarden 

voldaan kan worden.  

Met betrekking tot de financiële deelname licht nog geen heel concreet bod vanuit de 

projectontwikkelaars, omdat de subsidiehoogte nog niet bekend is. Dit zal waarschijnlijk nog tot 

zomer of najaar 2020 duren. Wel is bij de ontwikkelaars bereidheid aanwezig om financiële 

participatie van burgers via de ECB mogelijke te maken. De precieze randvoorwaarden voor deze 

financiële participatie zullen nog nader uitgewerkt moeten worden in overleg tussen ECB en 

ontwikkelaars. 

Vervolgens ligt de vraag bij de leden of ze de gepresenteerde projecten de moeite waard vinden om 

ook financiële deelname door leden mogelijk te maken.  

Vanuit leden komen onder meer de volgende opmerkingen: 

• Laat zien wat de rendementen van de ontwikkelaars zijn in vergelijking met die van 

achtergestelde leners (risico’s niet zo veel minder). Actie voor bestuur. 

• Zorg voor voldoende spreiding van investering onder verschillende partijen, bijv. door een 

maximum te stellen van 1% inleg per deelnemer 

• Zet de gemeente nu alleen in op zonneparken? Nee, ook daken en van-gas-los plan. 

• Zorg voor balans in de activiteiten van ECB, ook acties gericht op woningen. 

• Gaat het grondprofiel veranderen, à la ruilverkaveling? Erik denkt van niet. Nagaan. 

• Krijgt de ontwikkelaar nog last van PAS/stikstof? 

• ECB moet niet alleen naar zo hoog mogelijk financieel rendement kijken; moet geen 

‘beleggersclub’. Betekent goed vasthouden aan onze uitgangspunten.  

• Als rendement max. 6% is, dan is 1,5% voor de coöperatie veel te hoog. 

• Bij U-wind wordt het afgeroomde bedrag lokaal gebruikt; pleit tegen inzet voor 

projectontwikkeling. 

Besluit van de ALV 

1. ECB-bestuur kijkt of het zonneproject aan onze eisen voldoet 

2. Zo ja, ECB-bestuur kijkt of er een voldoende aantrekkelijk financieel aanbod komt (risico 

en rendement) 

3. Zo ja, ECB-bestuur doet voorstel aan ALV om een participatie langs deze lijnen te mogen 

aanbevelen aan de leden, inclusief de voorgestelde ‘afroming’ tbv de coöperatie en de 

voorgestelde besteding daarvan (niet zijnde commerciële projectontwikkeling) 

Werkgroep met leden. De volgende leden melden zich om, samen met het bestuur, mee te denken 

over financiële participatie: Erik Holtslag, Cor Hofstee, Harmen Wolthoff. Verder heeft Erik nog een 

4e persoon op het oog, die niet aanwezig kon zijn. 

 

7. Windprojecten 

Erik licht de stand van zaken toe m.b.t windprojecten. Er wordt gesproken met een groep 

grondeigenaren in de Vlowijkerpolder, die plannen hebben voor ontwikkeling van een aantal 
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windturbines. Daarnaast zijn er vanuit ECB verkennende gesprekken gevoerd met 2 grote 

windontwikkelaars over de mogelijkheden van gezamenlijke projectontwikkelaars, onder de 

voorwaarden die de ECB voor dit windprojecten heeft gesteld. 

Het bestuur vraagt een mandaat om deze gesprekken verder voort te zetten, gericht op ontwikkeling 

van één of meer windlocaties. 

Opmerkingen van leden hierbij:  

• Zijn er al gemeentelijke kaders voor windprojecten? Antwoord: nog niet maar deze worden 

in najaar 2019 verwacht. 

• ECB is hele kleine club: gaat lokale werk niet lijden onder de grote zonne- en windparken? 

• Eén persoon: “Wind op land moet je niet doen; gewoon op zee.” 

• “Kijk goed uit met wind; geeft nog meer weerstand dan zonneparken. Kom niet in de hoek 

terecht van knechten van de projectontwikkelaars. “ Dit is  aandachtpunt voor bestuur, 

bovendien zullen we ook externe expertise gebruiken van derden zoals NMU en REScoopNL 

(=expertisebureau voor energiecoöperaties). 

• Let goed op bewoners van naastliggende gemeenten. 

Besluit van de ALV: De leden verlenen het bestuur mandaat om verdere gesprekken met 

windontwikkelaars te voeren. 

 

8. Verdere plannen voor najaar 2019 / voorjaar 2020 

Erik vertelt kort over de verdere plannen tot en met voorjaar 2020, te weten: 

• inkoopactie zonnepanelen (verwachte start: eind oktober) 

• levering groene energie via OM | nieuwe energie 

• advisering woningeigenaren 

• huiskamerbijeenkomsten 

• overleg gemeente over wijkplannen en RES 
 

9. Uitnodiging aan nieuwe vrijwilligers 

Er is behoefte aan extra vrijwilligers, met name voor: 

• Uitvoeren van warmtescans (cursus mogelijk) 

• Energie-ambassadeur (cursus mogelijk) 

• Projectontwikkeling wind of zonnedaken 

• Communicatie: krant/social media/website  

• (Huiskamer)bijeenkomsten organiseren 

• Financiële of  juridische expertise 

• Administratief (o.a. ledenadmin.)  

 

10. Sluiting: De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Een volgende ALV zal 

waarschijnlijk in het voorjaar 2020 worden gehouden tenzij er voordien urgente zaken spelen. 

https://www.samenom.nl/

