Algemene Ledenvergadering
Datum

9 december 2013

Aanwezig

Bestuursleden: Willem de Jager, Joyce van Heerden, Jaap Ypma, Adriaan
Brand, Ton Besteman
Leden: mevrouw Van Rheenen, de heren Coopmans, Bierman, Beije,
Versloot, Schurink, Hoyinck, Köster, Bouwmeester, Kolk, Reesink, Hissink,
Kip en Van Breda
Belangstellenden: de heren Van Loon, De Zee, Brouwer, Aldershof, Mediati,
Verhulst, Thomassen, Van Herwijnen, Nijenhuis en Velmans

Afwezig met kennisgeving

8 leden en 4 belangstellenden

Verslag

Joyce van Heerden

Opening/Mededelingen
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, de heer Willem de Jager.
Hij merkt op dat het bestuur en de leden elkaar lang niet gezien hebben, terwijl er wel degelijk veel is
gebeurd. Helaas is daar slecht over gecommuniceerd.
Verslagen vorige vergaderingen
Verslag ALV 14 februari 2013
Dit verslag is in de vorige ledenbijeenkomst (op 6 mei) al behandeld. Het wordt nu zonder verdere
opmerkingen goedgekeurd.
Verslag Ledenbijeenkomst 6 mei 2013
De voorzitter stelt vast dat niet alle aanwezigen dit verslag gezien hebben (het was vanaf de website te
downloaden, maar dat is niet iedereen gelukt) en stelt voor het in een volgende vergadering te behandelen.
Stand van Zaken
De voorzitter zegt dat het de bedoeling is in deze vergadering de leden bij te praten over de verschillende
projecten waar EBEM mee bezig is. In de vorige bijeenkomst heeft het bestuur de droom van EBEM
gepresenteerd: de gemeente Brummen energieneutraal, zelfvoorzienend qua energie, in 2030. Intussen heeft
de gemeente haar Toekomstvisie gepresenteerd. Deze Toekomstvisie is bottom up tot stand gekomen en
EBEM is onder de indruk van het integrale karakter dat eruit spreekt.
Eneco
Begin juni, vervolgt de voorzitter, is een overeenkomst getekend met energieleverancier Eneco; de
overeenkomst is ingegaan per 1 september. De overeenkomst met Eneco leidt tot een korting van €75 per
jaar voor EBEMleden. Ook de coöperatie ontvangt een klein bedrag per klant.
Die €75 is gelijk aan de kosten van het lidmaatschap van EBEM, dus lid worden kan in wezen kosteloos als
je het combineert met stroom en gas van Eneco.
Maar uiteraard gaat het meer om duurzaamheid dan om kostenbesparing.
De korting is overigens iets kleiner voor leden die nu al klant van Eneco zijn. Ook geldt de korting alleen bij
het aangaan van een vast contract, bij een variabel contract is de korting €50.
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De voorzitter roept iedereen op over te stappen naar Eneco.
Energie Akkoord
Het Energie Akkoord is veel in het nieuws geweest. Nieuw is dat particulieren voortaan mogen terugleveren
tot een maximum van het eigen gebruik. Als er sprake is van collectieve projecten (bijvoorbeeld
gezamenlijke panelen op het dak van een flatgebouw) gelden weer andere regels.
De uitvoeringsdetails moeten nog in de Tweede Kamer behandeld worden, maar het is de bedoeling dat het
Akkoord ingaat op 1 januari. EBEM zal haar leden op de hoogte houden.
Zonnepanelen
De werkgroep Zonnepanelen, bestaande uit mevrouw Van Rheenen en de heren Besteman, Kip, Mediati en
De Zee heeft zich zeer ingespannen om te komen tot een aanbod van zonnepanelen, maar de materie bleek
toch lastiger dan verwacht.
De heer Kip geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de huidige stand van zaken ten
aanzien van het opstellen van een aanbod voor zonnepanelen.
Aanvankelijk zijn drie leveranciers van panelen uitgenodigd en vergeleken. Na zorgvuldige afweging is
gekozen voor panelen van SamenGroen. SamenGroen levert zwarte panelen (die minder opvallen) van het
type “mono”, wat bedrijfszekerder is dan “poly”. De panelen van SamenGroen zijn TüVgecertificeerd, ook
niet onbelangrijk. Ze worden elders geproduceerd naar Europese normen, maar hier geconfigureerd en
getest.
Opgemerkt wordt dat zowel “zwart” als “mono” de panelen duurder maken. De vergadering zou graag een
soort “consumentenbond aanpak” willen: keuze uit de beste of de voordeligste panelen.
Opgemerkt wordt ook dat het zinvol kan zijn te kijken naar al het onderzoek dat al door anderen verricht is,
bijvoorbeeld door de Vereniging Eigen Huis. De heer Mediati zegt dat deze informatie in de afwegingen van
de werkgroep is meegenomen.
De heer Besteman zegt dat de werkgroep gezocht heeft naar een goede partner die samen met de lokale
installateurs kan komen tot een goed aanbod. SamenGroen biedt (tegen meerprijs) bovendien de
mogelijkheid om op afstand de prestatie van de panelen te monitoren.
Eneco biedt ook panelen aan, maar die kunnen alleen door eigen installateurs van Eneco geplaatst worden,
terwijl EBEM nadrukkelijk de lokale economie wil ondersteunen en dus alleen met lokale installateurs wil
samenwerken. Daarom is Eneco in het keuzeproces afgevallen.
De heer Mediati zegt dat een samenwerkingsovereenkomst met SamenGroen nu verder uitgewerkt wordt.
Daarbij is veel aandacht voor de garanties die gegeven worden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat
goede afspraken met de lokale installateurs gemaakt kunnen worden. Het streven is eind januari met een
aanbod te komen.
De heer Van Herwijnen vraagt of is nagegaan hoeveel leden van EBEM daadwerkelijk belangstelling hebben
voor panelen. Dat is niet het geval.
De voorzitter dankt de werkgroepleden voor hun inzet tot nu toe, zij hebben heel veel vrijwillige! tijd in dit
project gestoken.
De voorzitter vraagt waar de vergadering de voorkeur aan geeft: eerst nog een keer alle details presenteren
aan de leden en daarna starten met het aanbod zonnepanelen, of het bestuur de knoop door laten hakken
en aan de slag gaan met het aanbod, om dat vervolgens in de loop van het jaar te evalueren.
De vergadering geeft aan te kiezen voor snelheid en spreekt het vertrouwen uit dat de werkgroep met het
bestuur tot een goed aanbod zal komen.
De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen en zegt toe dat als het eenmaal loopt, alle details
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alsnog achteraf met de leden gedeeld zullen worden.
Zon op scholen
Het “Zon op Scholen” project is een project op basis van subsidie van de provincie voor de Stedendriehoek,
waar zich 17 scholen bevinden. De voorzitter zegt dat het een zeer aansprekend project is, omdat er ook
een onderwijspakket aan vast zit. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Of scholen geschikt zijn om mee te doen is uiteraard afhankelijk van de dakconstructie en de ligging van het
dak. Zoals het er nu uitziet, is er in Brummen één school geschikt.
De heer Brand voegt toe dat dit subsidieproject ook een tweede tranche kent. Er zijn veel fusies te
verwachten tussen scholen en ook komt er nieuwbouw. Dat leidt allemaal tot vertraging, maar in de tweede
tranche kunnen de betrokken scholen alsnog meegenomen worden.
Over het educatieve pakket voor de scholen is inmiddels overeenstemming, dat wordt nu besproken met de
teams van de scholen.
Het is de bedoeling dat de scholen zelf ook gaan investeren of daarvoor fondsen gaan werven, hetgeen best
een ingewikkeld proces is.
Zon voor huurders
De heer Ypma zegt dat aan zowel Sprengeland als de Woningstichting Brummen een propositie is
voorgelegd: EBEM gaat panelen plaatsen op huurwoningen. Dit wordt nu besproken met de beide
woningcorporaties. Gemiddeld genomen gaat het om zes panelen per huurwoning, maar dat is natuurlijk
afhankelijk van de omstandigheden. Het is de bedoeling dat ook de huurders profiteren van de opgewekte
stroom.
Een dergelijke propositie loopt op het ogenblik al in Apeldoorn.
De voorzitter merkt op dat in de pers gemeld is dat een bedrag van €70 miljoen beschikbaar is voor het
verduurzamen van huurwoningen, maar dat dit vooral gebruikt zal worden voor energiezuinig maken en
energiebesparingsadviezen. Er blijft waarschijnlijk weinig over voor zonnepanelen.
Solarpark Doonweg
Inmiddels is door studenten van de HAN een haalbaarheidsstudie gedaan naar een zonnecentrale op de
stortplaats aan de Doonweg. De rapportage hierover is beschikbaar.
De huidige situatie is dat de stort niet is afgedekt en de bodem nog instabiel is. Volgens het Stortbesluit
zou de stort afgedekt moeten worden door de eigenaren (de papierfabrieken en Industriewater Eerbeek zijn
aandeelhouders van de stortvennootschap). Er wordt sinds ca. 2000 niet meer gestort en de huidige situatie
wordt door de provincie gedoogd, daar er geen direct gevaar is voor infiltratie.
De berekeningen hebben uitgewezen dat het plaatsen van panelen niet mogelijk is, het aanbrengen van
zonnefolie wel. De vraag is nu of het afdekken met behulp van zonnefolie ook geldt als afdekken in de zin
van het Stortbesluit.
Opgemerkt wordt dat Industriewater nog wel veertig jaar het recht heeft om te storten.
De heer Ypma geeft aan de hand van sheets een verdere toelichting op de details van de problematiek rond
de stort.
Onderzocht zal ook worden of er mogelijkheden zijn voor huizenbezitters in de directe omgeving (binnen de
postcoderoos) om te particperen in het project. De heer Ypma spreekt van een terugverdientijd van ruim zes
jaar (op basis van een hele ruwe schatting).
Overigens, zegt de heer Ypma, zijn panelen op je eigen dak altijd de beste investering. Er is geen fundering
nodig (“het hangt er zo op”) en de de effectiviteit van panelen, mits in de goede hoek, is hoger dan die van
folie.
De voorzitter dankt de heren Brand en Ypma voor hun uiteenzetting.
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Windenergie
De voorzitter merkt op dat er andere initiatieven zijn, die minstens net zo complex zijn als de Doonweg,
zoals Windenergie. Bijkomend probleem van windenergie is dat niemand zo’n windturbine in z’n achtertuin
wil...
De Provincie heeft nu het project Frisse Wind gestart in de Stedendriehoek, om te onderzoeken of en zo ja,
waar, windturbines geplaatst kunnen worden. Daarbij wordt vooral onderzocht of er voldoende draagvlak
gecreëerd kan worden.
Als er consensus wordt bereikt over mogelijke lokaties, zal de gemeente gaan werken aan een wijziging van
het bestemmingsplan. Zoals gezegd: het is allemaal buitengewoon complex.
Er wordt gevraagd welke lokaties op het ogenblik in beeld zijn. De voorzitter antwoordt dat het onder andere
gaat om een particulier initiatief in Tonden, en verder wellicht een plek die ingepast kan worden in het project
Ruimte voor de Rivier. Ook de Sprabanen en de Eerbeekse Hooilanden zijn genoemd. Maar let wel: er is nog
lang geen sprake van keuzes, eerst moet het draagvlak gepeild worden voordat er überhaupt over lokaties
gesproken kan worden. De eerste vraag is: willen we windturbines in onze gemeente?
De heer Ypma zegt dat het goed zou zijn als er onder de aanwezigen mensen zijn die hierover willen
meedenken, en kijken naar de effecten van al die variabelen die een rol spelen.
De Rijksoverheid heeft tegen de Provincies gezegd: U moet een x aantal windturbines gaan plaatsen. Dat
betekent dat de Provincie een aanwijzingsbevoegdheid heeft. Daarom is er alle reden om eerst met elkaar te
besluiten waar wel en waar niet.
Communicatie en Werving
De voorzitter zegt dat er inmiddels een werkgroep Communicatie en Werving tot stand is gekomen. Vanaf
nu zal er volop gestreefd worden naar een hoge bekendheid van EBEM binnen de gemeente.
Hij roept de aanwezige leden op om als ambassadeur op te treden, en de aanwezige belangstellenden om
zich zometeen in de pauze op te geven als lid.
Aan de hand van sheets geeft de voorzitter een toelichting op de plannen van de werkgroep  een avond als
deze is een beetje een grabbelton van onderwerpen, in de toekomst zal bijvoorbeeld gestreefd worden naar
themaavonden.
De voorzitter staat kort stil bij de kern van een coöperatie: je bent geen lid van een coöperatie voor het
kostenvoordeel (al wordt er wel gestreefd naar voordeel door collectieve inkoop), maar omdat je het eens
bent met de toekomstvisie en omdat je daaraan wilt bijdragen. Er ligt veel op het bord van EBEM en
daarvoor is inzet van veel vrijwilligers nodig  we hebben dan ook dringend vrijwilligers nodig!
De voorzitter roept alle aanwezigen op om deel te nemen in de verschillende werkgroepen.
Na een korte pauze wordt de vergadering hervat.
Bestuurssamenstelling
De voorzitter zegt dat uit het Rooster van Aftreden van het bestuur blijkt dat Ton Besteman eerst in lijn is om
af te treden, in de ledenvergadering volgend jaar. Hij heeft echter aangegeven zich nu al terug te willen
trekken uit het bestuur, al blijft hij gelukkig wel actief in werkgroepen.
Het bestuur is verheugd dat een kandidaat is gevonden die nu al de plaats van de heer Besteman in het
bestuur wil overnemen: de heer Guus Köster.
De heer Köster stelt zichzelf voor. Hij woont in Eerbeek, is zeer geïnteresseerd in het onderwerp en heeft
vorig jaar heel actief meegedaan in de Denktank. Vorig jaar is hij als zzper begonnen met het begeleiden
van de oprichting van wijkcoöperaties, om bewoners te helpen met het opwekken van gezamenlijke energie.
De expertise die hij daarbij opdoet, wil hij graag inbrengen in EBEM. Het knelpunt bij dergelijke initiatieven is
altijd de financiering, maar de afspraken rond het “verlaagd tarief bij collectieve opwekking” kan daar wellicht
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een boost aan geven.
De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat met de benoeming van de heer Köster tot bestuurslid.
Hij stelt vervolgens vast dat de heer Köster bij acclamatie is benoemd.
Voorstel oprichting vennootschap
De voorzitter licht toe dat het bestuur denkt een vennootschap nodig te hebben, als dochter van de
coöperatie, om eventuele financiële risico’s buiten de coöperatie te houden. Stel bijvoorbeeld dat EBEM wil
deelnemen in een project als het solarpark aan de Doonweg en dat dit leidt tot een faillissement. Het is niet
de bedoeling dat de coöperatie daarin meegesleurd wordt, daarom is het beter dergelijke participaties onder
te brengen in een andere rechtspersoon.
De nieuwe regels vanuit het EnergieAkkoord spreken nu echter meer over “satellietcoöperaties” dan over
vennootschappen, dus het is mogelijk dat de wenselijkheid van een vennootschap door het Akkoord
achterhaald is. Er is bijna een jaar gewerkt aan de totstandkoming van de concept statuten, maar zolang
niet duidelijk is of en voor welk doel de vennootschap nodig is, zal niet tot oprichting worden overgegaan.
De voorzitter vraagt de vergadering “nu voor alsdan” akkoord te gaan met de oprichting van een
vennootschap, conform de concept statuten (concept Oprichtingsakte van notaris Mr. R.E.J. Bloem dd 20
november 2013) die bij de stukken voor deze vergadering waren gevoegd, met de kanttekening dat het
wellicht niet nodig is om op korte termijn tot oprichting over te gaan.
De voorzitter stelt vervolgens vast dat de vergadering gaat akkoord met oprichting van een vennootschap, nu
of op een later tijdstip.
Rondvraag
Biomassa
Al eerder in de vergadering was gevraagd of EBEM zich ook bezighoudt met biomassa. Volgens de
vraagsteller beschikt Industriewater over biomassa, maar fakkelt dat af, terwijl er toch technische
oplossingen voorhanden zijn.
De voorzitter antwoordt dat EBEM met LTO in gesprek is over het onderwerp biomassa. Op enig moment
komen we daar op terug.
BTW op zonnepanelen
Opgemerkt wordt dat het nu ook voor particulieren mogelijk is de betaalde BTW op zonnepanelen terug te
vorderen. De voorzitter zegt dat dit een goed punt is en verzoekt de werkgroep dit mee te nemen.
Overigens biedt de gemeente de mogelijkheid van subsidie op zonnepanelen, dit zal in 2014 en 2015
gehandhaafd worden.
Financiering van panelen
De heer Van Herwijnen merkt op dat er wellicht mensen zijn die graag zonnepanelen willen aanschaffen,
maar dat niet zelf kunnen financieren. Hij vraagt of het mogelijk zou zijn het geld van de participaties hiervoor
in te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van “om de beurt een lening”.
De voorzitter zegt dat SamenGroen ook financieringsopties aan zal bieden.
Noodzaak van een vennootschap
Eén der aanwezigen vraagt zich af of het echt nodig was de goedkeuring van oprichting van een
vennootschap zo “door te drukken”, terwijl nog niet duidelijk is of een vennootschap wel nodig is.
De heer Ypma antwoordt dat de belastingdienst aanvankelijk had aangegeven dat de coöperatie
BTWplichtig zou zijn  dat is aangevochten, en de coöperatie heeft nu geen BTWplicht, maar met een
vennootschap wordt het wel mogelijk om BTW te verrekenen.
De coöperatie werkt met participaties en kan aan de leden toestemming vragen dat geld in te zetten in
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projecten, maar het is niet de bedoeling dat de leden van de coöperatie risico’s lopen. Daarom zouden
eventuele risicodragende activiteiten in een aparte rechtspersoon moeten worden ondergebracht.
Ook de juristen die door het bestuur zijn geraadpleegd geven aan dat commerciële activiteiten in een apart
bedrijf ondergebracht zouden moeten worden.
Alles overziend heeft het bestuur ervoor gekozen toch nu al toestemming van de leden te vragen een
vennootschap op te richten, zodat er, wanneer dat nodig is, snel geschakeld kan worden.
De voorzitter voegt hieraan toe dat het oorspronkelijke plan was om tegelijk met de coöperatie een
vennootschap op te richten, alleen waren er toen nog geen statuten beschikbaar.
Alles erop gericht om alle risico’s, ook die van hoofdelijke aansprakelijkheid, buiten de coöperatie te houden.
Contributiefaktuur
De heer Kolk merkt op dat hij al lang lid is, maar nog nooit een contributiefaktuur heeft ontvangen.
De voorzitter antwoordt dat dit onder andere veroorzaakt is door het feit dat er eerst een beslissing van de
Belastingdienst moest zijn over het BTWrégime  die beslissing viel pas in september. De penningmeester
doet nu zijn uiterste best om de contributiefakturen voor de jaarwisseling te versturen. De penningmeester
was reeds met pensioen, maar is door zijn werkgever teruggevraagd, waardoor hij veel minder tijd
beschikbaar heeft voor vrijwilligerswerk.
Verder is in het bestuur besloten dat degenen die in de tweede helft van een jaar lid worden, een korting van
50% zullen krijgen op de contributie voor dat jaar. Ter plekke wordt afgesproken dat voor degenen die zich
tijdens of na deze vergadering aanmelden, de contributie pas in 2014 ingaat.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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