Leden- en informatiebijeenkomst BrummenEnergie (coöp EBEM U.A.) (Solar
Park Doonweg te Eerbeek en Windenergie).
Datum

12 maart 2015 om 19.30 uur tot 22.15 uur.

Aanwezig

- Bestuursleden Willem de Jager (voorzitter, waarnemend secretaris), Jan
Emmerzaal (voorzitter per 1 april 2015) Jaap Ypma (bestuurslid), Guus Köster
(bestuurslid), Adriaan Brand later (penningmeester), Ko Kolk (penningsmeester per
12 maart 2015).
- Totaal 23 leden en 2 belangstellenden.
Willem de Jager met hulp van Janet van Rheenen-Kerkhof (notuliste).
R. Boerefijn, L. Reuser, G. te Bokkel, K. Peeters, D. van der Woude, E. van Ooijen, J.
van Heerden, A. Kip, W. Velmans en H. Versloot.

Verslag
Afmelding

Verslag van de informatie- en ledenbijeenkomst
1. Opening, welkom en vaststellen van de agenda;
De agenda wordt vastgesteld.
2. Ontwikkeling van een groot “SolarPark” aan de Doonweg te Eerbeek;
Uitleg door Jaap Ypma.
Na een succesvolle testfase met 5000 m2 wordt gefaseerd de voormalige vuilstortplaats (12 hectare) met zonnefolie
afgedekt. Er is een haalbaarheidsonderzoek door studenten HAN uitgevoerd. In 2016 krijgen inwoners van de gemeente
Brummen de gelegenheid om financieel deel te nemen in de zonnecentrale.
Welke maatregelen moeten er worden genomen om verder te komen:
-Vraag tot uitstel afdichting volgens Stortbesluit.
-Aanvraag subsidie bij Ministerie van Economische Zaken.
-Selectie van een projectontwikkelaar.
-SolarGreenpoint-Eneco.
-Oprichting Coöperatieve Vereniging SolarGreen - Point de Veluwe-U.A.
Structuur: Op dit moment is er een nieuwe coöperatie opgericht: 50% EBEM, 50% Solar Green Point.
A-leden zijn de twee oprichters (51 % stemrecht) en B-leden zijn de participanten (49 % stemrecht).
Willem geeft aan dat de leden die hier in december 2013 waren, het bestuur hebben gemachtigd om die BV op te
richten. Dat hebben we een jaar later gedaan. Coöperatie: SolarGreen Point de Veluwe –Eerbeek U.A..
Coöperatie opgericht door Coöperatie BrummenEnergie en Solar Green Point BV met als doel om gezamenlijk met
partners de voormalige stortplaats aan de Doonweg te Eerbeek te ontwikkelen.
Verdeling: •Brummen Energie: commissaris, klankbord, exploitant. •Solar Green Point: ontwikkelaar en implementatie.
VRAAG dhr. Bierman: Wie is de directeur en heeft aandelenbezit? EBEM-bedrijf is 100% eigenaar, directie: voorzitter en
vicevoorzitter. We hebben hier nog geen uitspraak over gedaan.
Als EBEM hebben we nu het probleem dat we die berg met energie weggeven. Eisen die de EBEM heeft gesteld:
1. Dat gedurende 90 dagen een voorsprong voor EBEM-leden om als eerste te mogen financieren en afnemen
(eerst lokaal dan landelijk).
2. Dat wij als EBEM een fee willen van € 0,01 per kWh voor afgenomen elektra.
3. Dat EBEM de exploitatie van deze zonnecentrale zou willen overnemen.
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Jaap heeft een deel van de werkzaamheden als EBEM-bestuurslid overgedragen aan Guus Köster. Guus doet ook zakelijk
het werk. Uitleg door Guus:
Activiteiten.
Planning business case en haalbaarheid gereed in juli 2015
Planning ontwikkeling: 2015/2016
Financiering: 2016

•Kennismaken met de partners:
-HyetSolar BV;
-Gemeente Brummen;
-Provincie Gelderland;
-Stort Doonweg BV (papierfabrieken);
-BrummenEnergie;
-Kiemt – Green TechAlliances;
-Eneco.
•Inrichten organisatie en oprichten van coöperatie Solar Green Point -De Veluwe met als oprichters BrummenEnergie en
Solar Green Point BV.
•Financiering voor ontwikkeling middels o.a. subsidie Vitaal Gelderland en EFRO.
Opmerking: Subsidietrajecten. Ontwikkelsubsidie afgewezen.
•Stap1: Haalbaarheidsstudie; schrijven van business case inclusief opzetten van investeringsbegroting (Capex) en
opzetten van exploitatiebegroting (Opex).
•Stap2: Projectontwikkeling in drie fasen.
VRAAG: De inspanning die je moet doen, is KiEMT erbij betrokken? Nee, wordt getoetst door TrippleA.
VRAAG: Wat is de bestemming van de grond? Vuilstort, er ligt zelfs een wettelijke verplichting om af te dekken.
VRAAG: Is er bekend wat er gestort is? Ja (papierresten, etc.), redelijk onschuldig materiaal, geen vervuilend materiaal
maar moet toch wel afgedekt worden.
VRAAG dhr. Koens: Met zonnefolie afdekken? Weet men de meerprijs van het nuttig maken van het materiaal? Alleen
folie is niet voldoende.
VRAAG dhr. Koens: Wat is de productie? 4,3 – 4,4 MegaWatt voor 1000 – 1200 gezinnen.
VRAAG dhr. Bierman: Commerciële risico’s? De coöperatie is de ontwikkelmaatschappij. Stel risico’s komen, dan blijft de
BV onaangetast.
VRAAG dhr. Lancaster: Wat zijn de geschatte kosten voor de bekabeling op het netwerk? Netwerkbeheerder € 400.000,- en de parkbekabeling.
VRAAG: Wie loopt financieringsrisico? Komt in 2016 aan de orde.
VRAAG dhr. Koens: SDE loopt af na 15 jaar. Onze insteek is dat dit project zich na 14 jaar terugbetaald heeft, daarna
moet er voldoende rendement zijn om de kosten te betalen.
VRAAG: Is er zicht op beheerskosten aan de folie? Er zijn getallen, maar die zijn vrij grof.
VRAAG dhr. Koens: Folie uit China? Stel dat er geen zonnefolie is van Hyet? Dan moet business case aangepast worden.
Hyet is samenwerkende partij. Als we folie uit China halen dan gaat topsubsidie niet door.
VRAAG dhr. Schuilink (Wijkraad): niet zichtbaar vanaf Doonweg, want afdekking is aan de boven- en zonzijde
VRAAG dhr. Bierman: Zijn er nog andere zonnepanelenprojecten behalve de Doonweg? Sc Brummen kantine.
Wij hebben met de wethouder contact gehad om mee te presenteren. Downloaden website gemeente Brummen
(openbare daken bijv. De Bhoele, sporthal Brummen, scholen, etc.).
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3. Voortgang van BrummenEnergie met betrekking tot het opwekken van windenergie in Brummen in samenwerking
met drie buurcoöperaties;
Het adviesrapport “Windenergioe in Brummen” van de werkgroep (R.J. van Hasselt) van december 2014 is in de vorige
ledenvergadering behandeld. Het bestuur heeft besloten de adviezen over te nemen met enkele kanttekeningen. De
belangrijkste punten uit het rapport:
-Wind kan wel in de energiemix; moet daarbij ook passen in het gemeentelijk beleid.
-Mogelijk in bosrijke omgeving.
-We maken ons sterk om het open IJssellandschap te mijden.
-Overleg en samenwerking met de buurgemeenten.
VRAAG: Vrijhouden IJssellandschap? Open landschap, dat tot grondgebied van Brummen behoort en aangrenzend
Mijlpalen: overleg met buurgemeenten.
-Eind januari 2015 / begin februari 2015 bestuurlijk akkoord dat BrummenEnergie ook gaat samenwerken met andere
coöperaties.
-Voorbereiding van de oprichting van een ontwikkelentiteit door de kwartiermakers, van elke coöperatie één persoon.
Stuurgroep bestaande uit de vier voorzitters van de coöperaties van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen.
-Gemeentelijke overeenstemming samenwerking.
-Voorlopige keuze van een locatie waar vier tot zes windmolens van 3 MW een plaats kunnen vinden. (De
Mars/Twentekanaal).
-De voorbereiding van de ontwikkelentiteit is begonnen. Eerste vraag: welke rechtspersoon?
VRAAG: Brummen, Voorst, Lochem en Zutphen? Vier coöperaties hebben een stuurgroep gevormd ter voorbereiding
van de ontwikkelentiteit.
VRAAG: Betekent dat dat gemeentes ieder van het idee zijn afgestapt om een windmolen op eigen grondgebied te
hebben? De gemeente heeft geen ambities, wel zijn ambities in koersdocument neergelegd om mensen te motiveren
mee te doen, gemeentes doen het zelf niet. Voorst zit ongeveer op hetzelfde spoor. Lochem: coöperatie en gemeente
duidelijke ambities (Mars, Twentekanaal). Zutphen: De gemeente heeft het voortouw genomen.
VRAAG: Wanneer komen gemeentes in ontwikkelentiteit? Gemeente Zutphen zal zich melden over aanpak.
Van juli 2014 t/m heden is overleg geweest van de vier coöperaties over de ambities. Dinsdag 17 maart 2015 gaan J.
Ypma en G. van Breda naar de Provincie Gelderland om het plan / rapport toe te lichten.
Twee stappen: 1.Onderzoeken grote windturbine.
2. Wie willen erbij zijn als ze in de buurtlocatie aan de gang gaan?
VRAAG: Moment van beslissen in deelnemen in collectief Zutphen als dat eerder komt dan optie De
Mars/Twentekanaal?
VRAAG: Voorst zit op dezelfde lijn Brummen. Wat zijn de verschillende invalshoeken? BrummenEnergie wil het
landschap veilig stellen. Voorst heeft zich geconformeerd. Wij willen burgerinitiatieven voorkeur geven m.b.t. het
realiseren van duurzame energie.
VRAAG dhr. Lankester: Het is belangrijk dat gemeente Brummen een beleid hiervoor heeft. Jaap: Vanuit koersdocument
wil men tot een visie komen.
VRAAG dhr. K. van Dijk: Duurzaamheid; breder perspectief dan alleen Brummen-collectief. Voorkeur voor
samenwerking.
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Jaap: Eerstvolgende stappen zijn:
1. Beslismoment ontwikkelentiteit.
2. Locatie wordt vastgesteld; binnenkort gesprek met grondeigenaar en verder met bestemmingsplan.
VRAAG dhr. Lankester: Samenwerking motiveren? Conceptbrief voor de gemeente Zutphen is klaar.
VRAAG: Scherper beeld hebben van wat gemeenten hebben beslist. Waar zitten jullie nu in het proces? Gemeenten
willen samenwerken: energieneutraliteit 2030.
VRAAG: Windgroep II? Draagvlak krijgen voor windmolen(s) bij De Mars; er is capaciteit nodig.
VRAAG dhr. Bierman: Zijn de gemeenten zover om gezamenlijk bij de Provincie Gelderland te praten? Gemeenten
hebben zich gecommitteerd.
 Willem zegt dat we groot respect hebben voor Jaap Ypma, omdat hij zoveel tijd en energie erin heeft gestoken
en maximale inzet heeft getoond. Zijn inspanning wordt uit grote waardering met een spontaan applaus
beloond.

Pauze
4. Uitgestelde goedkeuring van het financiële jaarverslag 2013 op basis van de bevindingen van de kascommissie;
Behandeling concept financieel jaarverslag 2014 in wording;
Benoeming van een nieuwe kascommissie.
Uitleg door Adriaan. Contributies € 2.200,-- en Uitgaven € 7.000,-Adriaan vertelt dat er van het bedrag dat is gedoneerd door de Rabobank Coöperatiefonds niets terugbetaald hoeft te
worden.
Sjaak Reesink (kascommissie) heeft bevestigd dat er in de inkomsten en uitgaven geen onvolkomenheden zijn
aangetroffen.
Het financieel jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd.
Aan aanwezigen wordt gevraagd wie er bereid is om zitting te nemen in de kascommissie voor het jaarverslag 2014: R.J.
van Hasselt en Saskia Boterenbrood melden zich aan.
Goedkeuring verslag van de vorige bijeenkomst op 9 dec. 2014;
Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Stemming over de benoeming van nieuwe bestuursleden:
- Willem de Jager is benoemd tot secretaris en tevens verantwoordelijk voor communicatie en treedt per 12 maart
2015 af als voorzitter.
- Jan Emmerzaal is benoemd als voorzitter per 12 maart 2015. Jan stelt zichzelf voor aan aanwezigen.
- Adriaan Brand treedt per 12 maart 2015 af als penningmeester, en gaat zich toeleggen op de ontwikkeling van de
Coöperatieraad, overeenkomstig art. 15 van onze statuten.
- Ko Kolk is benoemd tot nieuwe penningmeester per 12 maart 2015. Ko stelt zichzelf voor aan aanwezigen.
- Guus Köster zal waarschijnlijk in de komende maanden moeten terugtreden als bestuurslid, verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van zonenergie, vanwege een onverenigbaarheid van functies (zodra dit voor Guus een bezoldigde
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functie wordt), die kan ontstaan bij de start van de projectcoöperatie SolarPark Doonweg waarin hij
BrummenEnergie zal vertegenwoordigen als bestuurder. Guus blijft na zijn terugtreden wel als niet-stemgerechtigd
adviseur betrokken bij het bestuur van de coöperatie BrummenEnergie.
Benoeming opvolger mogelijk in de volgende vergadering.
6.
Stemming over voorstel tot statutenwijziging. Het voorstel is om de participatieverplichting van leden te
vervangen door een recht op participatie. Daartoe dienen de artikelen 6 lid 3, art. 8 lid 1b en lid 2 t/m 8, art 22 lid 3
en art. 24 lid 3 respectievelijk te worden aangepast of te vervallen. (Zie toelichting in de mail aan leden d.d. 3 maart
2015 over statutenwijziging. In de presentatie worden de beschrijvingen van artikelen uit de statuten getoond.)
Leden gaan met algemene stemmen akkoord met de voorbereiding van deze statutenwijziging.
Opzet coöperatieraad (statuten art. 15).
- Uitleg door Adriaan Brand.
De grote meerderheid van leden die nodig is voor een stemming over de statutenwijziging, is niet aanwezig.
 Willem sluit de eerste vergadering en opent de tweede, overeenkomstig de agenda. De tweede keer wordt
vastgesteld dat een meerderheid van aanwezige leden voldoende is voor de statutenwijziging. De aanwezige
leden hebben geen bezwaar tegen deze werkwijze.
* Voorstel tot statutenwijziging:
1. Omzetten van verplichte financiële participatie in de moeder coöperatie in een recht op participatie in project/satelliet coöperaties;
2. Bestaande participatie op naam bestemmen voor projectcoöperaties naar keuze en in overleg met elk individueel lid;
3. Wijziging van het participatiereglement;
4. Concept gewijzigde statuten in volgende ALV ter goedkeuring.
De leidende gedachte was dat een lid de contributie betaalt en tenminste één participatie nam tot maximaal 100.
Door de nieuwe regelgeving (dec 2013) van de AFM en DNB, het voorstel om de oorspronkelijke regel opgebouwde geld
in een moedercoöperatie in te zetten in projectcoöperaties. De financiële risico’s zijn dan alleen voor die aparte
entiteit(en).
Het concept gaat naar de notaris. Als aftredend voorzitter vraagt Willem of we hiermee door kunnen gaan om de
statutenwijziging in gang te zetten. Het is nu een peiling, maar unaniem wordt besloten ermee te akkoord gaan. In de
volgende algemene ledenvergadering zal de stemming plaatsvinden op basis van de concept gewijzigde statuten.
* Ander nieuws:
Toelichting door Harm-Jan Hissink.
•Opzet werkgroep Biomassa:
-Ronald Boerefijn, HaraldAaldering en Harm-Jan Hissink.
•Organiseren groene Energiemarkt met onze partners en anderen in mei of juni 2015:
-OstaraEnergy;
-RavenshorstInstallatie Techniek;
-Solar Panel Systems;
-SVS Solar;
-VaregoElektrotechniek;
-Remeha–slimme HReketel / RavenshorstInstallatietechniek.
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Uiteraard ook open voor andere aanbieders op het gebied van isolatie, energiebesparing, biomassa, waterkracht en
aardwarmte.
Voorkeur voor plaatselijke/regionale partijen.
Iedere ondernemer binnen de gemeente Brummen die actief is op het gebied van duurzame energie of
energiebesparing is van harte welkom om mee te doen en kan zich melden bij BrummenEnergie.
VRAAG: Wind, niet bespreekbaar is Sprabanen. Jaap vermeldt: Wat er staat klopt niet: De Mars / Twentekanaal klopt
wel.
VRAAG: Hoeveel leden heeft BrummenEnergie? 56 leden.
VRAAG: Financieel jaarverslag 2014: Contributies € 2.200,-- en uitgaven € 7.000,--. Is er een begroting voor 2015?
Adriaan: De energiemarkt heeft weinig gekost: € 100,00 voor PR en het heeft ook wat opgeleverd. Het hoort bij het
partnership met de gemeente Brummen. Er is nog geen kostenbegroting 2015. Toch wel goed om een begroting te
maken: actie Ko Kolk
VRAAG: In statuten staat Coöp EBEM u.a. vermeld. BrummenEnergie is een handelsnaam. Is het niet handig om gelijk de
statutaire naam te veranderen in BrummenEnergie. Dit zal in bestuursvergadering besproken worden.
7. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
•Vele handen maken licht werk:
Vacatures bestuur:.
-communicatie & werving of secretariaat
-zonnepanelen voor particulieren en collectieve daken.
-energiebesparing en –adviezen.
-biomassa, waterkracht (turbines in de IJssel) en andere innovaties.
Vacatures werkgroepen:
-communicatie & werving.
-energiebesparing en –adviezen.
-windenergie II.
-biomassa.
-waterkracht.
•Zes nieuwe leden hebben zich aangemeld bij BrummenEnergie. Van harte welkom
------
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