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Algemene Jaarvergadering Energiecoöperatie Graft De Rijp 

maandag 7 oktober Hotel De Rijper Eilanden De Rijp. 

Aanwezig: In verband met de privacy is deze informatie alleen in te zien op het secretariaat.  

 

1. Opening 

Wim Heine opent de avond en heet de 50 aanwezigen van harte welkom. Hij geeft een 

presentatie en geeft als eerste de agenda weer. Wim stelt het bestuur en staf van de 

Energiecoöperatie voor. Vincent Roodhart, Mart Leek en Wim Heine. Mart Leek is voorzitter 

van de ondernemersvereniging De Volger. De energiecoöperatie wordt ondersteund door 

Roswitha Smit voor de administratie en Eveline Passier helpt mee. Onlangs heeft Rico Jonk 

zich eveneens aangemeld om de coöperatie te ondersteunen.  

De coöperatie is van en voor de leden. Voor de besluitvorming van de coöperatie heeft men 

de leden nodig. Zij vormen een belangrijk deel bij de besluitvorming.  

2. Planning 

In december/januari zullen de eerste zonnepanelen gelegd worden. Hiervoor  moeten echter 

nog een aantal stappen gezet worden. Er zijn vergunningen nodig en het heeft 3 maanden 

gekost voor dat we een bankrekeningnummer bij de Triodosbank hebben gekregen. Het 

bestuur heeft gekozen voor de Triodosbank i.v.m. het milieuvriendelijke karakter van de 

bank. 

3. Besluitvorming 

De leden bepalen wat het bestuur kan gaan doen om voorwaardelijk van start te gaan. Alle 

zaken vragen goedkeuring van de leden. Het is noodzakelijk zorgvuldig daarmee om te gaan. 

Niet alleen voor ons zelf maar we moeten ook zekerheid bieden aan de belastingdienst en de 

AFM (Autoriteit Financiële Markten). De belastingdienst moet meewerken i.v.m. het 

terugverdienen van de zonnepanelen. 

4. De ledenovereenkomst 

Voor het opzetten van een organisatie moeten de belangstellenden zich inschrijven als lid.   

Er komt een definitief formulier waarop leden zich kunnen inschrijven voor deelname in een 

project (participatie). Deze beide formulieren (lidmaatschap en participatie) moeten zo snel 

mogelijk door leden volledig worden ingevuld en ondertekend.  Iedereen gaat zonder 

stemming akkoord met de inhoud van deze documenten. 

5. AVG 

De energiecoöperatie Graft-De Rijp vraagt alleen gegevens van haar leden indien en 

voorzover noodzakelijk voor de verwerking in de administratie.  

In de AVG-verklaring staat vermeld welke gegevens we nodig hebben en waarom.  

Als er vragen zijn kan men een verzoek indienen en Roswitha zal de informatie  toezenden 

over welke gegevens daadwerkelijk gebruikt worden. De coöperatie gaat zeer zorgvuldig om 

met gegevens van leden en we moeten zeker weten dat de gegevens kloppen. De 

energiecoöperatie heeft instemming van de leden nodig om bepaalde besluiten te kunnen 

nemen. Het gaat tenslotte over veel geld en de coöperatie gaat daar zorgvuldig mee om. 

Zonder stemming worden zowel de AVG al de Cookie verklaring goedgekeurd.  

6. Financiën 

Beloning bestuur en staf 

Zodra de leden financieel voordeel behalen worden degenen die dit mogelijk maken  op een 

verantwoorde manier beloond. Tot aan de oprichting (18 maart 2019) is het vrijwilligerswerk 
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en levert het niets op.  

Na de oprichting (18 maart jl) krijgt het bestuur voor bestuurswerk €5,- per uur tot maximum 

€1.000,- per jaar.  

Voor het voorbereiden en begeleiden van concrete projecten (projectmanagement) krijgen 

de betrokken bestuursleden en adviseurs €55,- per verifieerbaar uur en Staf (ondersteuning) 

€30,- per gewerkt uur 

Verifieerbaar is controleerbaar door anderen, zoals overleg met anderen of deelnemen aan 

bijeenkomsten met anderen en/of een duidelijk resultaat (brochure, begroting, bijeenkomst 

etc.) 

Ook met betrekking tot de beloning van bestuur en staf zijn er geen opmerkingen en gaat 

men stilzwijgend akkoord. 

7. Winst en verlies eerste helft 2019 

  

Toelichting op de verlies- en winstrekening 

De subsidie van de gemeente komt nog. De gemeente Alkmaar is positief aan de ene een kant, maar 

afwachtend aan de ander kant. Uitslag is nog wat onzeker. 

De subsidie van de provincie kan nog niet toegezegd worden zolang er geen bankrekeningnummer 

is/was. Zodra de coöperatie een eigen bankrekeningnummer heeft, zal de subsidieaanvraag opnieuw 

worden ingediend. En de verwachting is dat we die dan ook krijgen. 

Vraag: Krijgt u subsidie omdat er op elk project een aparte meter zit?  

De meter staat los van de subsidie voor de Coöperatie. De meter is bedoeld voor de korting op het 

belastingtarief van de individuele leden. De belastingdienst verwacht van de Coöperatie een 

nauwkeurige opgave levert van de door haar geproduceerde stroom en vandaar de meter.  
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8. Energiemaatschappij 

In beginsel is ieder lid vrij om een energiemaatschappij te kiezen maar collectieve afspraken maken is 

voordeliger. De voordelen zijn niet alleen financieel maar als een groot deel van de leden de zelfde 

energiemaatschappij heeft, is het voor de administratie ook gemakkelijker bijhouden. Verschillende 

energiemaatschappijen hebben verschillende administratiesystemen en dat maakt het ingewikkeld.  

Wij hebben de voorkeur voor een grote energiemaatschappij Greenchoice. Deze 

energiemaatschappij heeft veel ervaring met coöperaties. Van de andere energiemaatschappij OM 

Alkmaar en Bergen hebben we weinig informatie ontvangen.  

De coöperatie gaat praten met Greenchoice. Het aanbod komt binnen 4 weken .  

 

Vraag: Wat is het handigste om op te geven, alleen gas of ook elektra? 

Advies is om met alles over te stappen. Iedereen heeft een andere datum van het contract van de 

energiemaatschappij dus dat moet zeer zorgvuldig gebeuren. 

9. Planning 

Project 1 Ruitervereniging  

Dit project gaat niet door, het dak van de Ruitervereniging wordt weliswaar volgelegd met 800 

zonnepanelen, maar die zijn uitsluitend voor  Hotel De Rijper Eilanden . Dit is besloten na overleg 

met onze adviseur en de Stichting Able (eigenaar van het hotel)  

De Stichting Able heeft ons echter wel een vervangend dak aangeboden en dat is het dak  Stoop-

Taam (project 3). 

Project 2 Argonauten 

In 2019-2020 is dit project geen haalbare kaart omdat er te veel investeringen nodig zijn voor de 

bekabeling.  

Project 3 Stoop-Taam 

Dit voormalig bollenbedrijf heeft 2 daken; een groot dak voor 800 zonnepanelen en een kleiner dak 
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voor 400 zonnepanelen. Er is een transformatorhuisje dat al geschikt is. Men heeft geen zware 

installatie te installeren om dit te realiseren. De infrastructuur ligt er al.  

Voordeel: een nieuwe aansluiting kost normaal  9-12 maanden om te realiseren. Dat voordeel 

hebben we al.  

De daken die we huren van dakeigenaren voor het plaatsen van zonnepanelen krijgen een 

vergoeding van € 3,- per paneel per jaar. Men wil voordeel hebben om de daken ter beschikking te 

stellen. 

Vraag: Als het misgaat met een bedrijf, met andere woorden als er een faillissement plaatsvindt, 

zijn we dan het dak kwijt? 

Als coöperatie kunnen we een dak huren voor het plaatsen van zonnepanelen. Het dak blijft dan 

eigendom van de dakeigenaar met alle risico’s van dien. Die proberen we uiteraard wel te 

ondervangen via een overeenkomst, maar 100% uitsluiten van het risico lukt echter niet. 

Als Coöperatie hebben we de voorkeur om ipv van te huren een Opstalrecht te bedingen. Het dak 

blijft dan ook wel eigendom van de dakeigenaar maar de coöperatie heeft bij wijze spreken een 

eeuwig durend recht daar haar eigen zonnepanelen op te leggen, onafhankelijk van wie eigenaar is. 

Vraag: Wat gebeurt er als er schade door brand ontstaat? 

Bij brand op daken met zonnepanelen  is er meestal sprake van kleine daken en zijn de zonnepanelen 

niet zorgvuldig geïnstalleerd. Dat neemt niet weg dat ook bij grote daken bij onzorgvuldige  installatie 

of blikseminslag brand kan ontstaan. Voor dat risico wordt een verzekering afgesloten.  

Vincent zit in het bestuur van de coöperatie en hij kijkt of het allemaal bouwkundig klopt. Het enige 

wat niet verzekerd is is wateroverlast, oorlog en terrorisme. 

Vraag: Wat is het verschil van kosten bij het aanleggen van zonnepanelen bij Arie Oud en Stoop-

Taam?  

Het aanleggen van zonnepanelen bij Arie Oud is weliswaar duurder maar de ledenprijs per 

paneel/certificaat is bij beide daken dezelfde. Het verschil in kosten wordt opgevangen via het 

zogenaamde Vereffeningsfonds.  

9. Kosten en prijzen 

Toen de coöperatie begon in maart 2019, was de prijs voor een zonnepaneel €350,- per stuk. In 

september was dit €290,- en nu kunnen we een prijs aanbieden van €250,- per zonnepaneel, van 300 

kwh en 310 piek Watt.  

De prijsopbouw van een zonnepaneel is” 

• aankoop   €180,- 

• organisatie   €  30,- 

• vereffeningsfonds  €  40,- 

• totaal          €250,- 

Het vereffeningsfonds wordt gebruikt om de verschillen in de kosten van een aansluiting te 

vereffenen.  

.  
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Project Argonauten 2020 

Het project Argonauten bestaat uit 200 zonnepanelen. 

Dit project kost meer omdat er geen Trafostations  in buurt is. Er moet ook een nieuwe kabel gelegd 

worden en bij elkaar kost dit ongeveer 150 euro per paneel en dat is voorlopig te duur. Het wordt 

een stuk goedkoper als er woningen op de Meelzak gebouwd zouden worden want dan is Liander 

verplicht een kabel van voldoende sterkte aan te leggen. 

Vraag: Is de sporthal onderzocht? 

De sporthal is nog niet benaderd. Alle aandacht is nu gericht op Stoop-Taam en Arie Oud. In 2020 

gaan we volgende projecten bekijken en dan komt ook de sporthal in beeld. 

Vraag: Wat doen jullie aan ledenwerving? 

Voor het dak van Stoop Taam zijn 750 van de 800 zonnepanelen verkocht. We hebben er nog 50 te 

gaan en we hopen dat dit in enkele weken gaat lukken zodat we over een maand voldoende 

eindgebruikers hebben.  

Vraag: Hoe betrouwbaar is de overheid waar het gaat om korting op belasting? 

Komende 15 jaar heb je voordeel als je investeert in zonnepanelen. Op basis van dit systeem zal de 

overheid wel iets veranderen aan de energietarieven. Bij de overheid is er echter alles aangelegen 

om zo veel mogelijk zonnepanelen aan te leggen. Met deze regeling heb je binnen 5 jaar je 

investering terugverdiend. De overheid heeft er groot belang bij dat de zonnepanelenprojecten 

slagen. 

Vraag: Is het dak van Stoop-Taam asbest vrij? 

Er is geen asbest gevonden bij het dak van Stoop Taam dus geen belemmering om zonnepanelen aan 

te brengen. 

Bij het project Argonauten zijn wel asbestplaten gevonden. Er wordt een offerte aangevraagd voor 

het verwijderen van de asbestplaten maar dat project gaat pas in 2020-2021 van start. 

Certificaten 

Je koopt een certificaat voor een zonnepaneel op een dak. Je krijgt een aandeel in een groter 

projecten.  

Als het project gaat starten creëren we veel publiciteit en als dit als voorbeeldproject veel publiciteit 

krijgt, dan zien mensen dat het project werkt en komen er ook meer aanmeldingen. Als dorp kunnen 

we trots zijn op de mensen die dit initiatief hebben genomen om deze projecten op te starten. 

De energiecoöperatie wil niet alleen zonnepanelen plaatsen op industriële daken maar zal ook later 

de bewoners adviseren om hun huis te isoleren en minder energie te gaan gebruiken. 

Vraag: Kan het net het aan? Heeft u toestemming om deze zonnepanelen te plaatsen? 

Het voordeel van het plaatsen van zonnepanelen op bedrijventerrein De Volger is dat het een relatief 

jong bedrijventerrein is, waar veel grootverbruikers hebben gezeten zodat er goede infrastructuur 

beschikbaar is. In de Schermer is minder bekabeling bijvoorbeeld. 

War roestemming betreft. We hebben nauw contact met Liander en die is op ed hoogte van al onze 

plannen. 

Vraag: Waarom is het project 1 niet doorgegaan? 

We hebben een gesprek gehad met Mart Leek, over het dak van de ruitervereniging. Dit project is 
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veel voordeliger voor De Rijper Eilanden dan aanvankelijk gedacht. Vandaar dat is besloten het hele 

dak te reserveren voor het hotel .  

Vraag: Zit er een meter bij  Stoop-Taam ? 

Kenter (een dochterbedrijf van Liander) is de toezichthouder op de bestaande meter bij dit project. 

Kenter heeft aangegeven dat men zonder extra meter  de zonnepanelen kan leggen. De 

belastingdienst eist een speciale meter en Liander heeft hierin een monopolypositie.  

Het Tweede dak van Stoop-Taam met 400 zonnepanelen wordt over 6 maanden (april-mei 2020) 

gelegd. Voor het leggen van zonnepanelen op dit dak en het dak bij Arie Oud is wel inbreng van 

Liander nodig. 

Vraag: Waarom wordt het project van Stoop-Taam met 800 en 400 zonnepanelen in tweeën 

gesplitst? 

We hebben nu voldoende aanvragen om te beginnen en voor het tweede deel moeten we nog veel 

leden werven. We verwachten dat als het eerste project is begonnen er voldoende nieuwe leden 

bijkomen. Zij zien dan het eerste resultaat van het eerste project en dat trekt nieuwe 

geïnteresseerden aan. 

Wim sluit de vergadering af en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 

 


