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Aanwezig: 

Dolf Bierhuizen, Rob Tas, Krispijn Beek, Walther van Houten, Joost van der Heul, 

Annechien van der Noll, Gijs Labaar, Marco de Laat, Arjan Bosch, Hans van der Vlist, 

Jeannette Nieuwenhuizen, Alexander van Steenderen en Frits Nolet. 

  

Bericht van verhindering: 

Eef Puyk, Marja Klink, Armand van Puivelde, Aart Schrijver, D. van Gendt, Gerard Smits, 

Rene Hederik en Huib Sneep. 

 

Opening/mededelingen 
 

Alexander opent de vergadering. De vergadering stemt in met de agenda. 

Cor Noordergraaf heeft bezwaar aangetekend tegen de vergadering omdat vergadering 

te laat zou zijn uitgeschreven. Deze is echter reeds in de nieuwsbrief van juli 

aangekondigd. Het bezwaar wordt daarom afgewezen. 

 

Financieel jaarverslag 2019 
 

Krispijn licht de jaarverslagen van Energiek Schiedam en Zon op Wenneker toe. Dit zijn 

twee aparte jaarverslagen, omdat Zon op Wenneker in een aparte BV is ondergebracht 

(vanuit een SDE+-subsidie verkregen). Zon op De Erker is als postcoderoosproject wél 

binnen de coöperatie gehouden, vanwege de vereisten van de PostcoderoosRegeling 

(PCR). Er is vooralsnog voor gekozen om niet voor elk PCR-project een afzonderlijke 

rechtspersoon op te richten. 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van de jaarverslagen. In de volgende 

ALV moet het jaarverslag worden vastgesteld, na controle van de jaarrekening door de 

kascontrolecommissie. 

 

Rob Tas stelt voor om een roulatieschema voor de kascontrolecommissie op te stellen. 



 

Begroting 2022 
 

De vergadering stemt in met de begroting. 

 

Samenwerkingsovereenkomst met De Windvogel 
 

De vergadering stemt in met de voorgestelde samenwerking met De Windvogel in het 

kader van het project Wind op Vijfsluizen. Wel wordt het bestuur gevraagd om naar 

aanleiding van artikel 6.2 duidelijk vast te leggen dat de voorbereidingskosten die het 

Schiedams Energie Collectief (SEC) en De Windvogel maken pas ten laste van het 

project kunnen worden gebracht als de windmolen daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

 

Voortgang Projecten 
 

Dolf bespreekt aan de hand van een Powerpointpresentatie de lopende projecten. Deze 

staan ook op de website en deze informatie wordt regelmatig up-to-date gebracht. 

 

Wat voor een coöperatie willen we zijn? 
 

Waar zijn we als coöperatie van? Daarover hebben we een notitie geschreven die tijdens 

de ALV kort is toegelicht en besproken. We veranderen niet van koers, maar houden 

onze focus op het realiseren van energieopwekprojecten. Dat is onze kerntaak.  

Voor de ALV van november 2020 is door Armand van Puivelde een mail ingebracht, 

waarin hij het bestuur vroeg of we ons niet actief zouden moeten inzetten voor het 

verlagen van het energieverbruik van huurders van m.n. Woonplus. De lijn van de notitie 

is op dit punt helder. Het is nadrukkelijk níet onze taak om verhuurders en 

woningcorporaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid o, woningen te 

verduurzamen.  

Wel ondersteunen we woningeigenaren en huurders bij het maken van duurzame 

keuzes, bijvoorbeeld door de inzet van energiecoaches. Onze leden bepalen zelf 

waarmee ze aan de slag willen. 

 



 

Rondvraag 
 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Sluiting 
 

Om 21.40 uur sluit Alexander de vergadering. 
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Energie Opwek projecten



Energie Opwek projecten

De werkgroep Energie opwekprojecten, zie ook onze website, heeft meer dan 
10 actieve leden die zich veelal vrijwillig hiervoor inzetten

Samenwerkingen voor de verschillende projecten
• Wind op Vijfsluizen: coöperatie Windvogel en vele partijen als “stakeholder”  
• Zon op VvE i.s.m. Platform VvE’s Schiedam (Walther van Houten)
• Zon op Schooldaken: Primo en SIKO 
• Zon op Centrum: onderzoeksopdracht gemeente Schiedam
• Zon op A4 Tunneldak: VEC (Vlaardingen), Energie Samen Zuid Holland



• Samenwerking met 

coöperatie De 

Windvogel

• Intentie overeenkomst 

tekstueel akkoord ALV 

besluit

• Planning ruim1,5 jaar 

doorgeschoven

• Business case wordt 

herrekend. Ander type 

molen en de SDE+ van 

2023



Zon op  A4 Tunneldak
HET IS EEN ZONNE WEIDE !!

• Zuidelijke tunnelbak,  bruto 240  x 40 meter, totaal oppervlakte is dan > 9.500 m2. 
Ruwweg aftrek veiligheidsmarge rondom ruim 5 – 6.000 zonnepanelen (Dit is gelijk 
het grootste wat er aan M2’s in Schiedam beschikbaar is) 

• Voorbereiding is gaande en het eerste plan wordt nu gemaakt. VEC zal hieraan ook 
deelnemen 

• Wie nodig om te ontwikkelen en te realiseren en te beheren, de volgende 30 jaar: 

• Rijkswaterstaat / RVB

• Provincie Zuid Holland

• Energie bedrijf:  OM Samen en/of Greenchoice

• Gemeente Schiedam (bevoegd gezag)
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Zon op De Erker

• 166 zonnepanelen nu 10 maanden in bedrijf, 36 deelnemers

• Er komt (nogmaals) een “instructie” over hoe uw energie bedrijf aan 
u, als Post Code Roos deelnemer,  te koppelen.

• Eind dit jaar de eerste afrekening. Korting op uw (betaalde) energie 
belasting

• Geen bijzonderheden te melden

• De 2020 en 2021  energie opbrengsten, ook de financiën zullen 
begin 2022 worden gecommuniceerd aan de deelnemers EN aan 
alle leden van Energiek Schiedam
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Opbrengsten Zonne projecten op de website

• Zon op De Erker en Zon op Wennekerpand zijn twee verschillende 
type projecten. De wijze waarop de (dag) opbrengsten worden 
gemeten zijn verschillend (resp. link’s naar Dashboard staan in 
nieuwsbrief)

• Voor de volgende zon op daken projecten gaan we naar “een 
systeem”, dat direct inzichtelijk is en wordt ingevoerd op de website 
van Energiek Schiedam, ook voor de “oude”projecten

• Dit wordt nu onderzocht, hoe doen we dit precies, welke 
software/middelware is hiervoor nodig etc.

• Eenduidig beheer van al deze zonneprojecten

• Datum van invoeren eind 2021 6



Voorbeeld
Opbrengsten Zonne projecten op de website
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Mededelingen (buiten de ALV) 
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Vooruitblik:

• Evenementen
Week van het Klimaat: Energie cafés in  Noord en Oost

• 10 nov. 19.30: Wijkcentrum De Vijf Molens – Verduurzaming 
VvE (meerdere woningen, collectieve aanpak)

• 3  nov.  19.30: Wijkcentrum Oost - Verduurzamen eigen woning 
in gesprek met energie coaches



Nieuwe SCE vervangt de oude Postcode 
regeling (per 1 april 2021)

• De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en 
Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij het opwekken van duurzame energie en vervangt de regeling de 
fiscale Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling)

• De subsidie zorgt dat omwonenden makkelijker mee kunnen doen in een project. Bij de SCE is er geen 
koppeling meer met het stroomverbruik van participerende leden. Daardoor kent hij ook minder 
rompslomp met energieleveranciers.

• De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie of VvE. In de oude postcoderoosregeling 
ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VvE belastingvoordeel via hun energieleverancier.

• Het is vervolgens aan de energiecoöperatie of VvE om de opbrengsten te verdelen onder de leden. 
Hieraan worden geen nadere eisen gesteld.

• De businesscase van een postcoderoosproject is afhankelijk van de energiebelasting, die weer 
afhankelijk is van de politiek. Een businesscase onder de SCE is uiteindelijk gebaseerd op marktprijzen.

• Grote vraag wat wordt de KWh prijs. Lager? Terwijl panelen, installatie en verzekeringen duurder 
worden.    We gaan het zien
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Samenwerkingen: Energie Samen Zuid Holland, Lokale Energie 
Coöperaties in Waterweg en Rotterdam, coop. Energiebedrijf 
Samen OM

• Voor alle grote projecten en indien teveel projecten in Schiedam (en te weinig 
menskracht)

• Maar op termijn wordt het mogelijk om als Energiek Schiedam leden mee te 
doen bij andere grote projecten buiten de stadsgrens. GRAAG LATER JULLIE 
MENING!!

• 3 Energie Coöperaties in Waterweg, naast ES zijn dit VEC (Vlaardings Energie 
Collectief) en Energieke Waterweg (Maassluis) werken al samen

• De +/- 8 energie coöperaties verenigd in projecten bureau Energiek Rotterdam 
(grote projecten) en met Energie Samen Zuid Holland, werken aan Wind en Zon

• Samenwerking Green Business Club Waterweg (indien projecten, zonnedaken 
op bedrijven terreinen)
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Wat voor een coöperatie willen we zijn? 
 

Zon en Wind 
 

Energiek Schiedam wil een bijdrage leveren aan een duurzaam Schiedam. Wij zijn een 

coöperatieve vereniging van en voor Schiedammers en we vinden het belangrijk dat 

iedere Schiedammer die dat wil hieraan kan bijdragen. Daarom staat onze coöperatie 

open voor alle Schiedammers en Schiedamse bedrijven die een bijdrage willen leveren 

aan de doelstelling van een klimaatneutraal Schiedam.  

 

Energiek Schiedam is een vereniging met winstoogmerk. De gemaakte winst investeren 

we in de energietransitie in Schiedam. Leden beslissen over de besteding van de winst. 

Wij richten ons op zon en wind. We ontwikkelen collectieve energieopwekprojecten, 

zoals Zon op Wenneker en Zon op De Erker. Leden hebben de kans om deel te nemen in 

projecten door deze te financieren, via leningen of door eigen vermogen in te brengen. 

Zij ontvangen een vergoeding over hun investering. Deze vergoeding kan de vorm 

krijgen van geld of de vorm van energie. De leden van Energiek Schiedam beslissen 

samen wat er met de overblijvende winst gedaan wordt. Bij voorkeur wordt dit besteed 

aan andere projecten die de energietransitie in Schiedam vooruithelpen.   

De coöperatie wil bij de realisatie en exploitatie waar mogelijk en zinvol samenwerken 

met andere partijen in de stad. Ook willen van initiatieven van anderen in Schiedam 

(bijvoorbeeld buurtcollectieven) ondersteunen. 

 

Kennis delen 
 

Wij richten ons op collectieve projecten, maar delen onze kennis en ervaring ook met 

individuele Schiedammers. Veel huiseigenaren en huurders worstelen met de vraag 

welke maatregelen ze kunnen nemen in hun huis of buurt om energie te besparen. Om 

Schiedammers die zelf aan de slag willen te helpen, hebben wij energiecoaches 

opgeleid.  Iedere Schiedammer die dat wil kan gratis een beroep op hen doen. Op onze 

website staat een aanvraagformulier.  

Wij delen onze kennis ook tijdens energiecafés op laagdrempelige plekken in de stad. 

 



 

Service aan derden 
 

Energiek Schiedam biedt de mogelijkheid om tegen een kostenvergoeding de 

administratie te doen voor collectieve energie-initiatieven in Schiedam, zoals een 

postcoderoosproject of zon op een basisschool. Dit kunnen ook initiatieven zijn die los 

staan van Energiek Schiedam.  
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