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Agenda 12 maart 2015
19:30 uur Opening, welkom en vaststellen agenda - Willem
19:35

Ontwikkeling Solar Park Doonweg – Guus

20:05

Waarom het
BrummenEnergie?
Windenergie,
vervolg – Jaap

20.30

Vragen / Gedachtewisseling

20:45

Pauze en gelegenheid om aan te melden als lid
en vrijwilliger

Agenda 12 maart 2015
21:00 Financieel jaarverslagen 2013 en 2014 + kascommissie
21:10 Goedkeuring verslag vorige vergadering (9 dec 2014)
21:15 Stemming over de benoeming van nieuwe bestuursleden:
- Jan Emmerzaal – voorzitter
BrummenEnergie?
- Ko KolkWaarom
– penningmeester
- Adriaan Brand – opzetten Coöperatie Raad
- De komende maanden treedt Guus Köster terug vanwege zijn a.s.
Benoeming als bestuurder namens BE in Solar Park Doonweg
- Benoeming opvolger – volgende vergadering
21:35 Voorstel statutenwijziging - Participaties
21:45 Rondvraag & Sluiting

Partijen Doonweg


Hyet Solar



Provincie Gelderland.



StortWaarom
DoonwegBrummenEnergie?
(papierfabrieken)



Brummen Energie



KIEMT- Green Tech Alliances

Mijlpalen:
 Vraag tot uitstel afdichting volgens Stortbesluit.
 Aanvraag subsidie bij Min. Economische Zaken.

 Selectie van een projectontwikkelaar.
Waarom BrummenEnergie?


Solar Greenpoint - Eneco.




Oprichting Coöperatieve Vereniging Solar Green
Point de Veluwe – U.A.

Structuur
Solar Green Point

EBEM Bedrijf BV

Waarom BrummenEnergie?

50 % belang
Solar Green Point de Veluwe –Eerbeek U.A.

A- leden zijn de twee oprichters.( 51 % stemrecht )
B- leden zijn de participanten( 49 % stemrecht)

Same
n
SDW
Stort Doonweg b.v.

Coöperatie Solar GreenPoint de Veluwe u.a.
•

Coöperatie opgericht door Coöperatie Brummen Energie en Solar Green Point
BV met als doel om gezamenlijkheid met partners de voormalige stortplaats aan
de Doonweg te Eerbeek te ontwikkelen.
Verdeling:

•
•

Brummen Energie: Commissaris - klankbord - exploitant
Solar Green Point: ontwikkelaar - implementatie

Inhoud
•
•
•
•

Activiteiten
Planning businesscase en haalbaarheid
Planning ontwikkeling

Financiering

Activiteiten

•
•
•
•

•

Kennismaken met de partners Stort Doonweg BV, Hyet Solar BV, Kiemt, Eneco,
provincie Gelderland, gemeente Brummen
Inrichten organisatie en oprichten van coöperatie Solar Green Point - De Veluwe
met als oprichters Brummen Energie en Solar Green Point BV
Financiering voor ontwikkeling middels o.a. subsidie Vitaal Gelderland en
EFRO
Stap1: Haalbaarheidsstudie ; schrijven van businesscase inclusief opzetten van
investeringsbegroting (Capex) en opzetten van exploitatiebegroting (Opex)

Stap 2: Projectontwikkeling in drie fasen

Haalbaarheidsonderzoek - fase 1
Planning & Activiteiten
december - april

•

•

•

December
- overdracht project aan Solar Green Point voor ontwikkeling
- kennismaking met de stakeholder en oprichten organisatie
- aanvraag in kader van crises en herstelwet

Januari - februari
- Input verzamelen en opzetten Capex en Opex;
- Zonnefolie, garantie op verlijmen, output prognose folie 25 jaar en de garanties
- Profilering stortplaats, terreinbeheer, afwatering
- Vergunningen ; omgevingsvergunning, kapvergunning en stortbesluit
- Profiel projectfinanciering, partners en participatie model op basis van crowdfunding
Maart -april
- Vormgeven, beoordelen Businesscase en haalbaarheid ondersteund door Triple E
- Bepalen van laminaat constructie en planning pilot

Haalbaarheidsonderzoek - fase 2

Planning & Activiteiten
april - oktober 2015

•
•
•

Kwartaal 2/3
- Installatie Proef strook pilot door Hyet/ Genap
- Profilering van terrein
- Ontsluiting op energienet
April - oktober
- monitoring van opbrengst
- valideren aannames en risico’s Businesscase
- vormgeven van contracten; huurovereenkomst, PPA etc
Oktober
- Go/ No Go

Ontwikkelingsfasen
Planning & Activiteiten
november 2015 - 2018

•
•
•
•
•

November 2015
- Aanvraag SDE+ subsidie RVO
- Planning installatie
Januari - Februari 2016
- Toekenning SDE+
- Start crowdfunding lokaal en landelijk Eneco
2016
- aanleg fase 1 - 5.000m2 zonnefolie
- aanleg fase 2 - 25.000m2 zonnefolie
2017
- aanleg fase 3 - 25.000m2 zonnefolie
2018
- afdekken van restant terrein met afdekfolie

•
•
•
•
•
•
•
•

Projectfinanciering
Subsidie voor businesscase van provincie (vitaal Gelderland), aangevraagd door coop.
SGP Veluwe (Capex)
DEI voor businesscase/haalbaarheid en 1e fase ontwikkeling aangevraagd door
Brummen Energie (Capex) voor implementatie pilot installatie (niet toegekend) EFRO
als alternatief.
Launching customer subsidie provincie Gelderland (financiering onrendabele top) voor
2 en 3 fase ontwikkeling aan te vragen door SGP Veluwe (Capex)
Bijdrage stort Doonweg i.v.m. afdekking stortplaats voor 2 en 3 fase ontwikkeling door
SGP Veluwe (Capex)
Crowdfunding met recht op rendement voor 2 en 3 fase ontwikkeling door SGP Veluwe
(Capex)
Aanvragen SDE + door SGP Veluwe (Opex)
Energieopbrengst 4.3 megawatt in 2017(Opex)
Bijdrage uit nazorgfonds provincie (Opex)

Kritische succes factoren
•
•
•
•

Valideren van Hyet zonnefolie
Verkrijgen van een huurovereenkomst met Stort Doonweg
Financiering Capex.m.n. subsidie voor pilotfase
Operationele kosten /nazorgfonds Provincie

Windenergie : Mijlpalen.
1. Nov/Dec. Rapport van de werkgroep.
- Wind kan wel in de energiemix; moet daarbij
ook passen in het gemeentelijk beleid.

- Mogelijk in bosrijke omgeving.

Waarom BrummenEnergie?

- We maken ons sterk om het open
IJssellandschap te mijden. Maar geen stolp
erop. ( zie ook gemeente)
- Overleg en samenwerking binnen de
buurgemeenten.

Mijlpalen: Overleg met de buurgemeenten.
 Bestuurlijk akkoord samenwerking van de coöperaties. BE doet mee.


Oprichting van een ontwikkelentiteit van 4 personen , van elke
Coöperatie één persoon.
Stuurgroep vanuit de besturen van de coöperaties

Waarom
BrummenEnergie?
 Gemeentelijke
overeenstemming
samenwerking.


Voorlopige keuze van een locatie waar 4 tot 6 windmolens van 3 MW
een plaats kunnen vinden. ( de Mars/ Twentekanaal.)



De ontwikkelentiteit is begonnen. Als eerste : welke rechtspersoon?
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Financieel
Waarom BrummenEnergie?
Jaarverslag 2013 KC
Voorlopig jaarverslag 2014
Benoeming kascommissie

Vele handen maken licht werk –
Wie doet er mee? (9 dec 2014)
Vacatures bestuur:
- Voorzitter, Secretaris en Penningmeester
- Communicatie & Werving
- Zonnepanelen voor Particulieren en Collectieve daken
- Energiebesparing en -Adviezen
Waarom
BrummenEnergie?
- Biomassa
en Waterkracht
(turbines in de IJssel)

Vacatures werkgroepen:

- Communicatie & Werving
- Energiebesparing en –adviezen
- Windenergie II
- Biomassa
- Waterkracht

Nieuwe bestuurslid
voorzitter
Jan Emmerzaal (1959), geboren in Vlaardingen.

Masterdegree in Industrial design Engineering at University of Technology
Delft (NL). During almost 20 years, I’ve had different international R&D
positions in the field of domestic appliances (a.o. ATAG, Philips, Johnson
Electric).
The past years I worked in an academic setting (TUDelft and UTwente) and
Waarom
was responsible
for setting upBrummenEnergie?
and managing various public-privatepartnerships.
Since 2011 I’am responsible for the Green Energy Initiative at UTwente.
As member of an audit team (on energy and sustainability) I’m involved in an
urban redevelopment and renovation project. Energy saving solutions and
measures are key in this project.
As a board member of the kiEMT foundation, I am also responsiblible for
judging and coaching new inititatives in the field of sustainable materials and
smart grids solutions. Since 2014 I am chairman of the Cleantech Center in
Zutphen

Nieuwe bestuurslid
penningmeester
Ko Kolk (1944), Amstelveen (v/h Nieuwer Amstel)
Bijna 40 jaar in Muiderberg gewoond en sinds 2011 in Hall.
Loopbaan van 20 jaar op accountantskantoor, daarna bijna
20 jaar financiële
administratie
van zachthout importeur.
Waarom
BrummenEnergie?
Passie voor duurzaamheid. Veel bestuurlijk werk gedaan in
politiek, kerk en hobby.
Nu nog vrijwilliger bij Natuurmonumenten

Opzet Coöperatie Raad
Waarom
BrummenEnergie?
statuten
art. 15

Adriaan Brand

Wijziging statuten - participaties
• Aanleiding
- Rijks Energie akkoord eind 2013
- Opzet EBEM Bedrijf BV
- Project/Satelliet coöperaties (vb Doonweg)

• Voorstel: Waarom BrummenEnergie?
1. Omzetten van verplichte financiële participatie in een
recht op participatie in project-/satelliet coöps;
2. Bestaande participatie op naam bestemmen voor project
coöps naar keuze en in overleg met elk individueel lid.
3. Wijziging van het Participatie Reglement
4. Concept gewijzigde statuten in volgende ALV ter goedkeuring

Wijziging statuten - participaties
TOELATING ALS LID.
Artikel 6.
3. Bij toetreding is ieder lid verplicht om ten minste één participatie als
bedoeld in artikel 8 te nemen en vol te storten.

GELDMIDDELEN; PARTICIPATIES

Artikel 8.

Waarom BrummenEnergie?

1. De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door:
b. uitgifte van participaties;
2. Ieder lid is verplicht om, naast de jaarlijkse bijdrage, een bijdrage te
leveren aan het eigen ver-mogen van de coöperatie (ledenkapitaal)
door middel van het nemen van één of meer participaties, elk met een
nominale waarde genoemd in het participatiereglement. Deelneming
middels participaties geschiedt onder gehoudenheid van de verkrijger
tot storting van het nominale be-drag ervan in geld te voldoen voor of
op het tijdstip van de verkrijging.

Wijziging statuten - participaties
3. De participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen
uitgegeven. Van het door ieder lid gehouden aantal participaties wordt melding
gemaakt in het register als bedoeld in arti-kel 5 lid 3.
4. De participaties zijn vijf jaar, of zoveel langer als het bestuur bepaalt, na datum
uitgifte inwissel-baar bij de coöperatie.
5. Bij afzonderlijk reglement (participatiereglement) vast te stellen door de
algemene ledenvergade-ring, wordt geregeld al hetgeen met betrekking tot de
Waarom
BrummenEnergie?
participaties regeling
behoeft.
6. Indien een lid participaties wenst te verkrijgen richt hij een daartoe strekkend
verzoek tot het be-stuur. De aanvrager verstrekt daarbij alle door het bestuur nodig
geoordeelde gegevens alsmede het aantal gewenste participaties. Het bestuur
beslist over de aanvraag, die kan worden gewei-gerd indien het de toewijzing van
de participaties niet in het belang van de coöperatie acht.
7. Participaties zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor overgang vatbaar.
Op de participa-ties kunnen geen beperkende rechten worden gevestigd.
8. Door beëindiging van het lidmaatschap van een lid vervalt de
participatieverplichting en worden de door dat lid gehouden participatie(s)
__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________

_______

________________________________________________

terugbetaald met inachtneming van de art. 7 en 8 van het participatiereglement.
____________________________________________________________________________________________

Wijziging statuten - participaties
GELDELIJK OVERSCHOT
Artikel 22.
3. De winstbestemming wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering, met in achtneming van het volgende:
a. de behaalde winst wordt primair toegevoegd aan de algemene
reserve die de continuïteit van de coöperatie ten doel heeft.
Waarom
b. in geval van
beëindigingBrummenEnergie?
van participaties kan het daarvoor terug te
betalen bedrag ten las-te van voormelde reserve worden gebracht.
c. daarnaast kan een deel van de winst worden bestemd als
reservering voor nieuwe duurza-me energieprojecten;
d. tot slot kan aan de leden over hun bezit aan participaties een
percentage over de nominale waarde van de participaties
uitgekeerd worden, hierna te noemen: dividend.

Wijziging statuten - participaties
ONTBINDING. AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 24.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is
overgebleven van het vermogen van de ontbonden coöperatie
wordt, zo mogelijk,
allereerst
aan de leden het nominaal
Waarom
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bedrag van de door hen gehouden participaties terugbetaald.
Hetgeen hierna resteert zal worden aangewend voor door de
algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden die het
meest met het doel van de coöperatie overeenstemmen.

Ander nieuws
• Opzet werkgroep Biomassa:
- Ronald Boerefijn, Harald Aaldering, Harm-Jan Hissink

• Groene Energiemarkt met onze partners en anderen;
- Ostara Energy
- Ravenshorst
Installatie Techniek
Waarom
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- Solar Panel Systems
- SVS Solar
- Varego Elektrotechniek
- Remeha – slimme HRe ketel / Ravenshorst Installatietechniek
Uiteraard ook open voor andere aanbieders op het gebied van
isolatie, energiebesparing, biomassa, waterkracht en aardwarmte.
Voorkeur voor plaatselijke/regionale partijen.

Waarom BrummenEnergie?

Rondvraag en Sluiting

