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Verslag

Joyce van Heerden

Opening/Mededelingen
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, de heer Willem de Jager. Hij leidt de
vergadering aan de hand van een aantal sheets, die waar relevant in dit verslag zijn opgenomen.
De heer De Jager opent de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Hij stelt voor dat mevrouw Van
Heerden de notulen van deze vergadering maakt.Hij stelt
vast dat iedereen akkoord gaat met de voorgestelde
agenda.
Het is de bedoeling dat EBEM vaker informatieve avonden
voor de leden en belangstellenden organiseert, naarmate
er meer te vertellen is. De vorige vergadering was wat meer
“institutioneel” van karakter, en ging over statuten en
dergelijke. Vanavond zal groene energie centraal staan,
want EBEM staat op het punt deze te gaan leveren.
Het streven is nog voor de zomer een avond specifiek over zonnepanelen te organiseren.

De heer De Jager stelt zichzelf kort voor. Hij spreekt grote
waardering uit voor het werk dat gedaan is door de
kwartiermakers van EBEM en de secretariele
ondersteuning die zij van mevrouw Van Rheenen hadden.
Hij meldt dat hij zelf in de vergadering in februari tot
voorzitter is gekozen.
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Verkiezing bestuurslid/secretaris
Het bestuur stelt voor mevrouw Van Heerden tot secretaris van het bestuur te benoemen  het was de
bedoeling dit al in februari te doen, maar mevrouw Van Heerden kon toen helaas niet aanwezig zijn.
De heer De Jager merkt op dat de oproeping tot deze vergadering niet geheel voldeed aan de vormvereisten
die aan de oproeping voor een formele Algemene Ledenvergadering gesteld worden, en verzoekt de
aanwezigen desalniettemin akkoord te gaan met de verkiezing van een nieuw bestuurslid. De vergadering
heeft hier geen bezwaar tegen.
Na schriftelijke stemming wordt vastgesteld dat mevrouw Van Heerden met algemene stemmen tot
secretaris van het bestuur is verkozen.
Mevrouw Van Heerden stelt zich kort voor: zij heeft zo’n veertig jaar gewerkt in secretariele/juridische
functies, waarvan de laatste ca. twintig jaar op de juridische afdeling van Wegener. Thans doet zij
vrijwilligerswerk, onder andere als chauffeur van de buurtbus.
Verslag Algemene Ledenvergadering 14 februari 2013
Het bestuur had in deze vergadering goedgekeuring van het verslag van de vorige Algemene
Ledenvergadering (ALV) willen agenderen, maar zoals al eerder opgemerkt: dit is eigenlijk een
informatieavond en geen ALV, omdat niet aan de vormvereisten voor oproeping is voldaan. De heer De Jager
zegt dat daarom nu geen goedkeuring van het verslag gevraagd wordt, dat komt op een volgende vergadering
aan de orde. Indien er vragen zijn over het verslag kunnen die uiteraard wel nu gesteld worden.
De heer Kolk merkt op dat googlen op “EBEM” naar een of ander Belgisch bedrijf leidt. De heer De Jager
zegt te weten dat de heer Kip (die op deze vergadering helaas niet aanwezig kon zijn) hiermee bezig is,
maar de stand van zaken is op dit moment niet bekend. In een komende nieuwsbrief zal hier aandacht aan
besteed worden.
Stand van Zaken
De heer De Jager staat stil bij “de droom” van EBEM.
Zeventien jaar lijkt weliswaar ver weg, maar zo’n periode is
zó voorbij. Er moet nog heel veel gebeuren om de droom
werkelijkheid te laten worden!
Er is nu gekozen voor een tussenoplossing, de levering
van groene energie, maar het is van belang dat de droom
niet vergeten wordt.

De heer De Jager benadrukt dat men lid wordt van een
cooperatie omdat men invloed wil hebben.
Deze cooperatie is heel lokaal en in feite wordt deze
bestuurd door de leden, het gekozen bestuur voert slechts
uit. Het gekozen bestuur kan voorstellen doen, maar de
leden bepalen de koers, dat is de reden waarom men lid
van een cooperatie wil zijn.
De kwartiermakers hebben bovendien gekozen voor een
cooperatie omdat deze nonprofit is. Er wordt niet
gestreefd naar winst, maar het is wel de bedoeling
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kostendekkend te werken.
Er zijn geen geheimen, elke vraag is welkom!
Wel is ervoor gekozen eventuele risicodragende activiteiten onder te brengen in een
exploitatievennootschap. Het is de bedoeling dat de cooperatie de koers uitzet, de vennootschap zal
verantwoording schuldig zijn aan de cooperatie.
De heer De Jager geeft een toelichting op de huidige stand van zaken.
EBEM is al enige tijd met de gemeente in gesprek over
een samenwerkingsovereenkomst, en deze staat nu op
het punt getekend te worden (er moet nog een juridische
check plaatsvinden). Het is de bedoeling dat de cooperatie
door deze overeenkomst een preferred vendor status krijgt
bij de gemeente, maar het vooral echt een
samenwerkingsovereenkomst waarin vastgelegd is wat we
over en weer van elkaar mogen verwachten.
De heer Ypma voegt hier aan toe dat daar waar het over
duurzame energie gaat, de afspraak met de gemeente is
dat alle initiatieven die bij de gemeente binnenkomen
worden doorverwezen naar EBEM.
De heer Mediati vraagt of het klopt dat deze overeenkomst is gemaakt met de cooperatie en niet de
(beoogde) vennootschap. De heer De Jager bevestigt dat dit het geval is, het is de bedoeling dat de
vennootschap puur uitvoerend wordt.
De hoogste prioriteit van het bestuur ligt nu bij ledenwerving en daar is hulp bij nodig, op allerlei gebieden.
De heer De Jager vraagt de aanwezigen vast na te denken over de vraag of zij een bijdrage kunnen en willen
leveren en zal daar later op terugkomen.
Voorstel leverancier groene energie
De heer De Jager licht toe dat de kwartiermakers al
begonnen waren met een inventarisatie van partijen bij
wie groene energie betrokken zou kunnen worden.
De afgelopen periode heeft de keuze zich toegespitst op
Green Choice en Eneco. Er is niet alleen gekeken naar
prijs, maar ook naar strategie en betrouwbaarheid.
Een saillant detail is dat Eneco het enig overgebleven
Nederlandse energiebedrijf is, alle andere hebben
buitenlandse aandeelhouders.
Eneco is een optelsom van de vroegere gemeentelijke
energiebedrijven in West Nederland.
Het is voor Eneco interessant om klanten te werven in
het gebied buiten hun traditionele verzorgingsgebied in de
Randstad. De relatie die Eneco aangaat met EBEM is die van een partnership. Eneco heeft allerlei
“hulptroepen” en kan goede invulling geven aan hun adviesfunctie. We praten nu alleen over ecostroom en
ecogas, maar het is ook de bedoeling te praten over zonnepanelen. We streven ernaar de leden straks een
keuze aan te bieden op het gebied van panelen, enerzijds de lokale installateurs (wat de voorkeur van EBEM
heeft), anderzijds het aanbod via Eneco.
Er is een sheet met een cijfervergelijking van de tarieven van Eneco en Nuon, doch deze is moeilijk te lezen.
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De heer Bouwmeester merkt op dat hij al klant is van Eneco. De heer De Jager antwoordt dat dat ook voor
hemzelf geld. Voor hen zal de instapbonus niet gelden.
Mevrouw Reuser vraagt waarom Green Choice is afgevallen.
De heer De Jager antwoordt dat het een lastige keuze was, maar Eneco kwam kostentechnisch iets beter
uit dan Green Choice. Overigens is Eneco voor ca. 30% aandeelhouder van Green Choice.
De heer Besteman voegt hieraan toe dat Eneco als partner voor lokale investeringen voor de opwekking van
energie ook meer mogelijkheden biedt.
Mevrouw Reuser vraagt of EBEM niet een soort concurrent wordt van Eneco bij de verkoop van
zonnepanelen. De heer De Jager antwoordt dat dit niet het geval is, EBEM wordt meer een wederverkoper in
het gebied waar Eneco zelf minder aanwezig is.
De heer De Jager benadrukt dat de bedrijfsstrategie van Eneco erop gericht is om in de komende twintig jaar
hun gehele afzetgebied zelfvoorzienend te maken, zij willen geen centrales meer bouwen (ze beschouwen
centrales als dinosaurussen), maar eerder een soort broker in energie worden. Eneco stimuleert het dat hun
klanten zelf meer opwekken dan ze afnemen.
Opgemerkt wordt dat bij Eneco de teruglevering gemaximeerd is, bij Green Choice niet.
De heer De Jager antwoordt dat per 1 juli een nieuw duurzaamheidsconvenant van kracht wordt. Op het
ogenblik is het systeem van salderen een blokkerende factor en dat wordt aangepakt, maar om fiscale
redenen is dat niet van de ene dag op de andere mogelijk. Als dit zomaar vrijgegeven zou worden, zou het
een groot gat in de begroting slaan. Het is dus de bedoeling om dit geleidelijk vrij te geven. Salderen wordt in
eerste instantie mogelijk binnen één postcodegebied.
Gevraagd wordt of het niet mogelijk is om als cooperatie gezamenlijk in te kopen.
De heer Besteman zegt dat dit onder andere met de cooperatie op Texel besproken is. Daar hebben ze De
Unie opgericht, die leverancier wordt van de cooperaties in het noorden. Maar EBEM staat nog in de
kinderschoenen. Wat niet wegneemt dat EBEM wel zal streven naar gezamenlijke inkoop, en het is te
verwachten dat de inkoopvoordelen groter worden.
De heer Brand merkt op dat bij gezamenlijke inkoop voorfinanciering nodig is en dat je dan maar moet zien
hoe je dat terugkrijgt. Er is een grote pot met geld nodig om te beginnen en dat maakt het lastig  nog los
van de benodigde vergunningen.
Gevraagd wordt of het financiele voordeel dat Eneco biedt exclusief voor EBEM leden is, of voor elke klant.
De heer Besteman antwoordt dat iedereen die zich via EBEM aanmeldt, dezelfde korting krijgt.
De heer De Jager zegt dat de afspraken met Eneco zijn uitonderhandeld en binnenkort gepubliceerd zullen
worden. Hopelijk is er al op de Pinkstermarkt een flyer voorhanden waarin de voordelen voor zowel leden als
klanten duidelijk worden.
De heer Besteman merkt op dat ook de cooperatie zelf “er beter van wordt”: de cooperatie ontvangt voor elke
nieuwe klant € 25 euro voor stroom en € 25 voor gas. Dit geldt voor nieuwe klanten met een jaarcontract; als
het contract wordt gecontinueerd, geldt de helft van dat bedrag. Als EBEM meer dan 500 klanten weet
binnen te halen, wordt een bonus uitgekeerd  hier ligt dan ook een uitdaging, om zoveel mogelijk mensen
stroom te laten afnemen via EBEM. “Hup, de boer op!”, aldus de heer Besteman.
Verder krijgt EBEM voor twee jaar een electrische auto in bruikleen, om te gebruiken bij de werving van
klanten.
Gevraagd wordt of stroom uiteindelijk niet duurder wordt, door al die kleine cooperaties.
De heer De Jager antwoordt dat dit uiteindelijk niet het geval zal zijn. Eneco zit al in de transitie naar
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decentraal produceren  naarmate dat toeneemt, kunnen ze centrales afstoten.
Volgens Eneco zal over een jaar of twintig alle energie decentraal opgewekt worden. Daarnaast zal ook
waterstofenergie een grote vlucht nemen. We zitten aan de vooravond van een totale omkering van de
energiemarkt, en Eneco heeft dat goed begrepen. Het is dan ook verbazend te noemen dat nog steeds
geinvestereerd wordt in kolencentrales, die zullen de komende jaren zeer onrendabel worden.
De heer De Jager vraagt of er leden/belangstellenden zijn die mee willen denken in een Werkgroep Werving.
Mevrouw Reuser zegt dat zij werkt in de verkoop van biologische produkten en dat dat mogelijk te
combineren is met deelname in de werkgroep.
De heer Bouwmeester zegt dat bekenden in zijn eigen kring zeker wil enthousiasmeren, maar dat hij niet in
een werkgroep wil deelnemen.
De heer De Jager merkt op dat indien iedereen alle bekenden enthousiasmeert, we al een stuk verder zijn.
De heer Ypma meent dat het woord “werkgroep” al enige aversie oproept, maar het is ook de bedoeling dat
het een groep mensen wordt die dingen doen, en er niet alleen over vergaderen. Het gaat om overal
aanwezig zijn en flyers uitdelen.
De heer De Jager vraagt of er mensen zijn die concreet willen helpen door aanwezig te zijn op de
Pinkstermarkt. De heer Kolk meldt zich aan.
De heer Besteman merkt nog op dat het ook de bedoeling is te werven in de kleinzakelijke markt, maar dat
moet nog verder met Eneco besproken en uitgewerkt worden. Overigens waarschuwt Eneco dat een kleine
cooperatie zich niet moet vertillen aan de grootzakelijke markt.
Subsidieprojecten
De heer Ypma licht toe dat de Regio Stedendriehoek
bestaat uit Lochem, Zutphen, Apeldoorn, Voorst en
Brummen (Deventer ligt in een andere provincie).
De provincie Gelderland wil duurzaamheid stimuleren en
doet dat door (in totaal) € 300.000 beschikbaar te stellen.
In dat kader zit EBEM met de cooperaties uit de andere
gemeenten om tafel om te onderzoeken hoe dit opgezet
moet worden.
De cofinanciering door de cooperaties bestaat uit het
leveren van menskracht.
Er moet gezocht worden naar projecten, die bijdragen
duurzame energie door het bevorderen van
bewustwording, vermindering van het verbruik en lokale
opwekking van energie.
Concreet is er nu sprake van een drietal projecten: Zon voor Huurders, Zon op School, en het opzetten van
een Informatiewinkel over duurzaamheid.
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Zon voor Huurders
De heer Ypma licht het project Zon voor Huurders toe.
Het is de bedoeling dat het project voordeel oplevert voor
zowel de cooperatie als de woningbouwvereniging als de
huurders en dat is geen eenvoudige opgave.
Er hebben besprekingen plaatsgevonden met de beide
woningbouwverenigingen in de gemeente (Sprengenland
in Eerbeek en de Wst Brummen).
De woningbouwverenigingen hebben op het ogenblik
weinig financiele ruimte en willen dus niet zelf financieren.
Het zijn dan ook lastige gesprekken.
Er is regelmatig overleg met de cooperaties in Apeldoorn,
Zutphen en Voorst, daar maakt men hetzelfde mee.
Er moet een model ontwikkeld worden, met de kosten en
opbrengsten van panelen op de daken van de
huurwoningen, de what if scenario’s moeten worden
uitgewerkt, er komt heel veel bij kijken.
Het uitgangspunt is vooralsnog dat de panelen worden
verhuurd aan de huurder van de woning, waarbij de huur
van het paneel niet meer mag bedragen dan de bereikte
energiebesparing.
Gevraagd wordt of er niet meteen een slimme meter in de
huurwoningen geplaatst moet worden.
De heer Ypma antwoordt dat dat één van de vele vragen is
waar een antwoord op gevonden moet worden  zo is er
een waslijst van punten.
De heer Versloot zegt ervaring te hebben met projecten van Uneto VNI, zij doen grote projecten in het hele
land en hebben installateurs gespecialiseerd op het gebied van cooperaties.
Zon op Scholen
De heer Brand licht toe dat er in de Stedendriehoek ca. 350 basisscholen zijn. Er zijn nog veel kleine
scholen en er zijn veel fusieplannen.
In het programma rond Zon op Scholen is ook veel aandacht voor een educatieproject voor de leerlingen.
Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is panelen op het dak van scholen plaatsen (mits de zonligging
geschikt is). De provincie wil daar subsidie voor geven, ca. € 10.000 per school.. Gekeken wordt of het
mogelijk is via de school te salderen, zodat de school geld overhoudt om te investeren in onderwijs.
In de Stedendriehoek zouden 12 tot 16 scholen voorzien kunnen worden van die subsidie. Daarvoor moet de
school meewerken, het dak moet geschikt zijn, en het lespakket moet in het programma worden
opgenomen.
Voor EBEM is ook van belang dat ouders enthousiast gemaakt worden om te participeren in het project.
Het zou mooi zijn als het overschot aan energie gesladeert kan worden via de meters van de ouders, maar
daar zou een wetswijziging voor nodig zijn.
De heer Versloot vraagt wie de berekeningen uitvoert voor de schoolbesturen. De heer Brand antwoordt dat
de gezamenlijke cooperaties dat doen, concreet een accountant uit Lochem en nog een andere financieel
deskundige. Voor scholen, als grootverbruikers van energie, ligt de terugverdientijd heel anders dan bij
particuliere woningen.
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Winkelproject
De heer Besteman zegt dat “de winkel op het ogenblik gesloten is”, oftewel: we komen er een andere keer
op terug.
Werkgroep Zonnepanelen
De heer De Jager zegt dat ernaar gestreefd is om in deze vergadering concrete informatie te geven, maar de
werkgroep is nog niet zo ver. Hopelijk lukt dit nog voor de zomervakantie. Het is de bedoeling te komen met
een eenvoudig, gestandaardiseerd aanbod.
Mevrouw Reuser vraagt in elke orde van grootte de prijs van een paneel valt.
De heer Ypma antwoordt dat men per paneel al gauw zo’n € 300 kwijt is, ongemonteerd.
Hij heeft zelf sinds een jaar panelen op zijn dak liggen. Er liggen 12 panelen, goed voor ca. 3000 Watt piek
(maximale capaciteit). De werkelijke opbrengst ligt echter rond de 190 Watt piek per paneel. Er is nu zo’n
2700 kilowattuur opgewekt, bij verrekening tegen 22 cent is er dus € 600 verdiend dit jaar. Op die manier
bedraagt de terugverdientijd ca. 8 of 9 jaar. De heer Ypma zegt dat hij iedereen met een geschikt dak (en
voldoende middelen) aanraadt om panelen te plaatsen, het rendement is aanzienlijk beter dan dat van een
spaarrekening. Terwijl het afgelopen jaar niet eens zo’n goed zonjaar was, is de heer Ypma uiterst tevreden
over zijn panelen.
Haalbaarheidsstudie Zonneparken Eerbeek en Brummen
De heer Ypma licht toe dat deze studie, die door studenten uitgevoerd wordt, enorm veel tijd kost, maar ook
buitengewoon leerzaam is. De centrale vraag is of het mogelijk is een zonnecentrale te plaatsen op de
voormalige vuilstort aan de Doonweg, een stortplaats van de papierindustrie die al tien jaar niet meer
gebruikt wordt. De grond is van de gemeente, en Industriewater Eerbeek is eigenaar van de stort.
De provincie wil dat het terrein afgedekt wordt, en de vraag is nu of afdekken met panelen rendabel zou zijn.
Het gaat om een gebied van ca. 12 hectare, omgeven door sloten en een talud. Er is een stortbesluit.
Het gebied ligt in de ecologische hoofdstructuur.
Kortom: er zijn nogal wat juridischetechnische en
bedrijfseconomische haken en ogen.
Om de haalbaarheid te onderzoeken is er een projectplan
opgesteld en zijn via de Hogeschool Arnhem Nijmegen
studenten gevonden die dit als afstudeeropdracht kunnen
uitvoeren. De studenten zijn in januari begonnen, en in juni
zal de studie naar verwachting afgerond kunnen worden.
Let wel: het gaat uitsluitend om een haalbaarheidsstudie.
Het onderzoek is nu in de eindfase en gaat uit van het
scenario dat er voor ca. 1800 huishoudens energie
opgewekt kan worden, ruwweg 6 à 7 megaWatt.
Een kleine electriciteitscentrale, derhalve.
Eén van de vraagstukken is ook aan wie de energie geleverd gaat worden. De echte kosten van opwekken
liggen in de ordegrootte van 6 à 7 cent. Er moet gekeken worden hoe saldering mogelijk is, maar natuurlijk
ook naar wie zou willen investeren in een dergelijk zeer groot project.
Een belangrijk probleem is ook dat de stortplaats nog “werkt”, er zit nog beweging in.
Evenementen en Werving
De heer De Jager vraagt of er aanwezigen zijn die willen helpen met het bemannen van een EBEM stand op
de Pinkstermarkt. Hier komt geen concrete reactie op (anders dan van de heer Kolk, die al eerder in de
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vergadering had aangeboden te helpen).
Werkgroep Werving
Het is de bedoeling een enquete te houden onder de leden van EBEM om te onderzoeken of er specificieke
expertise onder de leden aanwezig is, en wie willen meehelpen met het werven van meer leden en klanten
voor groene stroom. De heer De Jager roept de aanwezigen op om in elk geval op te treden als
ambassadeur voor EBEM, en om op wat voor manier dan ook te helpen met de groei van de cooperatie.
Rondvraag
Biologisch eten
Mevrouw Reuser maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen attent de maken op andere
duurzame initiatieven binnen de gemeente. Zo wordt tegenwoordig het biologische brood van De Driekant op
dinsdagochtend op de Brummense markt verkocht, en is het biologischdynamische groentebedrijf De
Meander gestart met het leveren van groentepakketten (met afhaalpunten in zowel Brummen als Eerbeek).
Voor belangstellenden heeft mevrouw Reuser een folder voorhanden.
Open Dag Fa. Hissink
De heer Hissink wijst de aanwezigen op de Open Dagen van Landbouwmechanisatiebedrijf Hissink, een
bedrijf dat ook duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
De heer De Jager zegt dat de Open Dagen al in het bestuur aan de orde zijn geweest, en dat EBEM als
organisatie zal deelnemen.,
De heer Hissink zegt dat onder andere een houtgestookte CV installatie te bezichtigen zal zijn, en dat zijn
bedrijf een kleine twee hectare Miscanthus (een rietsoort) heeft aangeplant om als brandstof te dienen. Het
aanplanten van Miscanthus levert CO2 winst op, en ganzen eten het niet!
De heer De Jager vraagt of de heer Hissink hier meer informatie over kan aanleveren zodat er in de
Nieuwsbrief van EBEM aandacht aan besteed kan worden. Afgesproken wordt voorts dat de (digitale)
uitnodiging voor de Open Dagen doorgestuurd zal worden naar de leden van EBEM.
Nieuwe gemeentehuis
De heer Kolk vraagt of er gekeken is naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op het nieuwe Brummense
gemeentehuis. De heer Brand antwoordt dat het nieuwe gemeentehuis is voorzien van een sedumdak
(sedum is een vetplantje), en daar kunnen geen panelen bovenop geplaatst worden.
De heer Ypma roept de aanwezigen op om EBEM op de hoogte te stellen als er een “openbaar” dak is dat
wel geschikt is voor de plaatsing van panelen! Het is te verwachten dat de mogelijkheden voor saldering per
1 juli verruimd worden, wellicht zelfs via lokale cooperaties, dus EBEM is naarstig op zoek naar geschikte
openbare daken.
De heer De Jager merkt nogmaals op dat in de gesprekken met Eneco gewaarschuwd is dat een kleine
cooperatie zich niet moet vertillen aan grote projecten (de Doonweg is een schitterend project, maar het is
ook een buitengewoon gróót project). Het plaatsen van panelen op een openbaar dak in de gemeente is
echter een project dat zeer geschikt is om op te pakken.
Lidmaatschap vereniging
De heer Bouwmeester vraagt of een vereniging  bijvoorbeeld de Brummense Imkersvereniging  lid kan
worden van EBEM. De heer Ypma bevestigt dat dit het geval is.
Informatieavonden
De heer De Jager vraagt of de aanwezigen prijs stellen op dit soort informatieavonden, het bestuur is
voornemens deze vaker te organiseren  uiteraard alleen als er iets concreets te melden valt.
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De aanwezigen staan hier positief tegenover.
Contributiefaktuur
De heer Bouwmeester vraagt wanneer de contributiefaktuur verwacht mag worden. De heer De Jager
antwoordt dat de contributiefaktuur binnenkort verzonden zal worden.
Sluiting
De heer De Jager dankt de aanwezigen voor hun komst en hun bijdragen aan de discussie en sluit de
vergadering.
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