Verslag Algemene Ledenvergadering
3 oktober 2017 van 19.30 – 22.00 uur
Brummen, Plein 5
Aanwezig: 19 deelnemers, waaronder 17 stemgerechtigde leden (presentielijst), 1 belangstellende en 1
projectleider van IJsselwind BV.

Afwezig m.k.: 9 stemgerechtigde leden: JC, WE, RJvH, DvdP, LRe, LRu, AS, HV en DvdW

1. Welkom en Opening
De voorzitter, Jan Emmerzaal (JE) heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Otto
Hettinga, projectleider IJsselwind BV. Hij licht de agenda toe en belooft, dat iedereen zich zo
goed mogelijk aan de tijd zal houden.
- De agenda en het verslag van 11 mei jl. zijn ongewijzigd vastgesteld. GvBr kondigt aan, dat
hij iets voor de Rondvraag heeft.
- Mededelingen: geen

2. Lopende projecten – stand van zaken
-

-

-

Elzenbos. JY licht toe waarom er over de zomerperiode een radiostilte was. Er zijn 10 nieuwe
erven bepaald voor 10 woningen. Het beoogde Solar Park voor ca. 600 huishoudens is nog
steeds kansrijk voor een periode van 15 jaar. Er komt mogelijk een 2e locatie bij van 0,8 –
2,4 ha. voor 300 – 600 huishoudens, ter hoogte van de eerste, maar aan de andere kant van
de snelweg, mogelijk al per 1 januari 2018. Het is nog niet bekend of deze locatie goed
aangesloten kan worden.
Energietafels en energiebesparing. EH geeft informatie over de werkgroep energieneutraal
wonen en duurzame mobiliteit, die is geadopteerd door BE (WV). Mogelijk volgt een pilot met
één woning in Brummen. WV: Voor energiebesparing wordt samengewerkt met de Regionale
Alliantie (Barry Prins). DE deelnemers hebben in september de synergie vastgesteld waarna
mogelijk financiële middelen voor de realisatie volgen. Op 2 oktober (gisteravond) vond de
startbijeenkomst plaats van de werkgroep. Met een vervolg half oktober. Concept plan van
aanpak is mogelijk begin november gereed. EvO geeft een korte aanvulling, dat de
gemeenteraad 2 duurzaamheidsleningen heeft goedgekeurd. Leningen tegen gunstige
condities, hij geeft het voorbeeld van de Sportclub Brummen. Particulieren kunnen max. €
25.000 lenen. Er is € 1 mln beschikbaar voor particuliere huishoudens en € 0,5 mln voor
maatschappelijke organisaties. Met de woningstichting worden aparte afspraken gemaakt.
Voor de energietafel mobiliteit (sept) werden 3 pitches gehouden, w.o. één door GvBr:
o Elektrisch rijden;
o Vrachtvervoer en OV, incl. buurtbussen (als ‘rijdende billboards’);
o Vrachtfiets, kansrijk binnen de dorpskernen.
1

-

-

-

-

De volgende energietafel is op 17 januari 2018 rond het thema MKB en Bedrijfsleven.
Communicatie & Ledenwerving (EH). De werkgroep is nog niet zo ver gevorderd. Er is wel
een brainstorm sessie geweest en gesprekken met andere coöperaties. Belangrijk is het
organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld rond energiebesparing. De werkgroep,
bestaande uit RS, HV, JvH en EH heeft nog vacatures voor een marketeer en iemand, die EH
kan helpen bij de Communicatie.
Transitie van Eneco naar de Duurzame Energie Unie (WdJ). Eneco gaf in 2016 te kennen de
relatie met al haar lokale groene energiepartners te willen beëindigen, omdat zij tot de
conclusie kwamen te log en bureaucratisch te zijn om lokale coöperaties adequaat te
ondersteunen. Eneco trad toe als lid van de Coöperatie Duurzame Energie Unie (DEU),
inmiddels in september omgedoopt tot ‘OM’. Zij adviseerde haar lokale partners om dit goede
voorbeeld te volgen. Na enig vergelijkend warenonderzoek en overleg met onze buur
coöperaties is BE in juli lid geworden van de Coöperatie OM, die uitsluitend energie afneemt
en levert van en via lokale energiecoöperaties als BrummenEnergie. Net als BE heeft OM
geen winstoogmerk. Voor leden, die klant worden van OM, wordt de jaarcontributie voor het
lidmaatschap van BE door OM voldaan. Bovendien ontvangt onze coöperatie € 25 per
lid/klant per jaar als tegemoetkoming in onze onkosten. Meer informatie volgt op korte
termijn, zodra de online aanmelding goed functioneert. De opzegging van de overeenkomst
met de bestaande energieleverancier wordt door OM geregeld, liefst zonder afkoop boetes.
Collectieve publieke daken. Naast de sporthallen de Bhoele en Rhienderoord komt de
Zoutloods gereed tussen maart en augustus 2018. EvO de communicatie kan beginnen. GK
Je moet eerst complete projectinformatie hebben en minimaal 50 deelnemers. Er loopt nog
een technisch onderzoek naar de geschiktheid van de dakconstructie van de Bhoele. EvO
voegt spontaan nog enkele locaties toe aan het rijtje, zoals een school en gymzaal in Eerbeek
en de wagenloods. GK dit wordt eerste helft 2018 ontwikkeld tot een definitief project.
IJsselwind. Projectleider Otto Hettinga heeft ons een update. Zutphen is inmiddels het
bevoegd gezag, omdat zowel de twee molens van ons burgerinitiatief als ook de molen van
het Waterschap op het grondgebied van Zutphen staan. De Zutphense Raad heeft besloten
IJsselwind (ook financieel) te steunen. Lochem Energie heeft, na het GO besluit van BE, na 2
vergaderingen in grote meerderheid besloten om eveneens door te gaan. Dus alle vier de
coöperaties hebben besloten om het ‘groene’ licht te geven. Van de vier gemeentes komen
Zutphen en Brummen ook de eerdere toezegging na voor een lening van ca. € 58.000.
Lochem is hierop terug gekomen en Voorst had al in een eerder stadium besloten om geen
lening te verstrekken. De projectleiding is blij met de het voorstel van het College van
Brummen aan de Raad. Door het wegvallen van twee gemeentes is een gat ontstaan van ca.
€ 120.000. Otto geeft aan waaruit dit mogelijk gecompenseerd kan worden, namelijk door
het Waterschap, het Gelders Energie Akkoord (Provincie) en minder leges kosten voor 2 i.p.v.
3 molens. De volgende fase bestaat o.a. uit de Milieu Effect Rapportage, Bestemmingsplan,
Beheer en Onderhoud, etc…. Naar verwachting zijn de voorbereidingen gereed in het voorjaar
2

van 2018. Zodra dit definitieve plan op tafel ligt beleggen de vier coöperaties weer hun ALV’s
om dit plan te bespreken en zo mogelijk een groen licht te geven. In september 2018 wordt
dan, naar verwachting, het bestemmingsplan goedgekeurd en is de omgevingsvergunning
beschikbaar. Daarna breekt de Bouwfase aan. GvBr constateert, dat er eerst sprake was van
4 molens, nu 2 + 1. Voor Brummen is er nu dus niet 1, maar een halve molen beschikbaar,
dus voor 900 à 1000 huishoudens. Sommige omwonenden zeggen zich niet om te willen
laten kopen. GvBr: Jullie hebben niet vanaf het begin gezorgd voor draagvlak. Op dit punt
intervenieert onze vrz JE: Niet waar. Er is allereerst en met voorrang gesproken met de
direct omwonenden. GvBr: Is het project bij dit kleinere aantal molens nog rendabel? Otto:
ca. 2000 huishoudens per molen is rendabel. EvO: Dit is belangrijk voor 1000 van de 8500
huishoudens in de gemeente Brummen. Hierna volgt een korte pauze.

3. Solar Park Eerbeek (pilot SPEER)
GK licht toe, dat de basisproef was het uitproberen van zonnefolie (HyeT) en vergelijken met de
opbrengst van vaste panelen om uiteindelijk tot 3,4 MWP te komen. De afspraak met de
provincie was om de proef in november 2017 af te ronden. De opbrengst van de folie blijft sterk
achter door oxidatie van de folie. Conclusie is dat de realisatie helaas niet met folie gedaan kan
worden, maar met vaste panelen. En een stabilisatielaag, bestaande uit sintels van Hoogovens.
De provincie en de gemeente geven goede signalen en staan open voor een gedegen plan.
De volgende fase bestaat uit het opzetten van een ontwikkel BV met dezelfde partner (Solar
Green Point) waarmee wij op 50:50 basis in de proef zaten. Deze ontwikkel BV moet een
business plan ontwikkelen om de haalbaarheid te kunnen bepalen. Zij dient tevens de
omgevingsvergunning aan te vragen en na verlening de SDE subsidie. Om dit allemaal te
kunnen doen is een BV als rechtspersoon nodig voor procesketen consistentie. RS vraagt of er
nog met folie moet worden afgedekt (stortbesluit). GK: De stabilisatielaag is mogelijk voldoende
waterdicht. De Crisis & Herstelwet geeft ons 25 jaar lucht om tot een definitieve afdekking te
komen. Het plan is dus om dit de komende 25 jaar met sintels te doen.
De oprichters van Zonnepark Eerbeek zijn BrummenEnergie en Solar Green Point. De partners in
Zonnepark Eerbeek BV (i.o.) zijn Grondbank Nederland en Industriewater (Doonweg). Er wordt
nu toegewerkt naar een SDE aanvraag in maart 2018. Dan moet er een omgevingsvergunning
(doorlooptijd 3 à 4 maanden) en een pachtovereenkomst zijn. De lopende subsidie (Gelderse
Maten) is toereikend t/m de aanvraag van de SDE subsidie. Contracten kunnen pas ca. 2e
kwartaal 2018 worden afgesloten na goedkeuring van de business case. Naar verwachting zullen
de inschrijvingen liggen tussen de 10 en 12 cent. De Business Case zal allereerst worden
voorgelegd aan ALV van BE. De twee oprichters BE en SGP (Solar Green Point) dienen ook wat
EV in te brengen om een banklening te kunnen krijgen. (Het investeringsfonds van het Gelders
Energie Akkoord) kan helpen. Wij zitten feitelijk in een rijdende trein, maar willen tegelijk
maximaal transparant zijn. De vergunning wordt aangevraagd op basis van de criteria voor de
Crisis & Herstelwet. De provincie laat onderzoek doen door Witteveen & Bos.
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KK: Hoe staat het met het draagvlak van de omwonenden? GK: Er komt een vervolg infoavond
met de Dorpsraad Eerbeek Zuid (Wilhelminapark). Voorstel JY om zoveel mogelijk generieke
kosten specifiek te maken. De koninklijke weg zou zijn om deze BV pas op te richten, zodra de
resultaten van de haalbaarheid (business plan) duidelijk zijn. GK: Dit kon in het verleden wel,
maar de nieuwe regel is, dat de vergunning op naam moet staan van de rechtspersoon, die ook
de SDE subsidie aanvraagt.
HBvL: Dit project heeft een lange voorgeschiedenis mét een succesvolle test. Waarom zouden
wij nu dus geen ontwikkel BV oprichten.
Is er een claim te verwachten van HyeT? GK: Nee geen claims te verwachten, wan zij hebben
volledig meegedraaid in de proef. Allereerst zijn al snel de omvormers vervangen door nieuwe.
In mei 2017 zouden zij de bestaande folie vervangen door een nieuwe generatie. Van deze
gelegenheid heeft HyeT geen gebruik gemaakt.
JY stelt voor om even pas op de plaats te maken door het volgen van sequentiële processen.
De vergadering spreekt een voorkeur uit voor parallelprocessen om niet geen tijd meer te
verliezen. RK: Hoe milieuvriendelijk zijn de sintels? GK: Die worden ook in de wegenbouw
gebruikt. Witteveen & Bos onderzoekt dit.
De concept statuten worden in het bestuur grondig bekeken. De vergadering gaat over tot
besluitvorming over de drie punten in de navolgende presentatieslide:

Besluit ALV van 3 oktober:
• Doorgaan met haalbaarheidsonderzoek Zonnepark Eerbeek met

zonnepanelen op Stort Doonweg, dit in kader van subsidie Gelderse
Maten;

• Opheffing coöperatie Solar Green Point de Veluwe Eerbeek
• Oprichten ontwikkel entiteit: Zonnepark Eerbeek BV

De vergadering besluit met 15 stemmen voor en 2 onthoudingen deze drie acties in gang te
zetten direct nadat het bestuur nog één keer zorgvuldig naar de concept statuten voor de op te
richten ontwikkel BV heeft gekeken en o.v.v. de actiepunten op de eerdere slides. De
vergadering verleent mandaat t/m het eerste kwartaal van 2018. De ALV komt in ieder
geval weer bijeen in mei of juni 2018 voor besluitvorming over de dan ontwikkelde Business
Case.
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4. Rondvraag en Sluiting
GvBr: Wanneer pakken wij het plan ‘Met Frisse Wind’ weer op? WdJ: Zodra er voldoende
capaciteit beschikbaar is om dat te doen, naar verwachting in de tweede helft van 2018.
Bovendien hebben wij nu het voordeel van de leerervaring met IJsselwind.
GvBr. Sommige buurcoöperaties hebben veel meer leden dan wij, maar die hebben dan ook al
lang aansprekende concrete projecten. Wanneer komen wij nu eens met aansprekende
projecten?
JE: Wij doen onze stinkende best, waarop hij de vergadering op tijd sluit onder dankzegging
voor de gepassioneerde betrokkenheid van de deelnemers.
Bijlage: Al het presentatiemateriaal van deze avond.
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