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Inleiding

In dit jaarplan voor 2022–2023 zetten we uiteen hoe we als energiecoöperatie de komende jaren

willen bijdragen aan een duurzaam Schiedam.

De afgelopen twee jaar heeft corona de uitvoering van ons voorgaande jaarplan ernstig

belemmerd. Desalniettemin hebben we hard gewerkt om onze interne organisatie en onze

projecten, producten en diensten verder te professionaliseren. In dit jaarplan gaan we ervan uit

dat we niet opnieuw met coronabeperkingen te maken krijgen, en we het contact met onze

leden, Schiedammers en bedrijven actiever kunnen verstevigen. De komende jaren zullen dan

ook veel meer gericht zijn om de bekendheid van Energiek Schiedam te vergroten – door meer

structureel aanwezig te zijn in de verschillende netwerken en plekken in onze stad.

Een belangrijke verschuiving is dat we steeds meer samenwerken met andere coöperaties en

coöperatieve initiatieven. Er is op dat vlak veel beweging, ook omdat landelijk is afgesproken om
écht werk te gaan maken van lokaal eigenaarschap. Om tempo te maken in de energietransitie
zijn drie zaken essentieel: professionalisering, opschaling en heldere spelregels vanuit de
overheid. In dit jaarplan besteden we daar derhalve aandacht aan.

We kijken ernaar uit om samen met onze leden, op basis van de in dit document beschreven

plannen, verdere stappen te zetten naar een duurzaam Schiedam, door én voor Schiedammers.

Het bestuur van Energiek Schiedam
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Onze missie

In het afgelopen jaar hebben we stilgestaan bij wat voor coöperatie we willen zijn. Na jaren op
veel verschillende terreinen actief te zijn geweest, hadden we de behoefte om (nog) meer
scherpte aan te brengen in waarop we ons richten, zodat we onze inspanningen optimaal
kunnen laten renderen.

Zon en wind
Energiek Schiedam wil als coöperatie 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

Schiedamse bewoners en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling van een
klimaatneutraal Schiedam.

Energiek Schiedam is een vereniging met winstoogmerk. De winst die we maken, investeren we

in de energietransitie in Schiedam. Hoe de winst wordt besteed, wordt bepaald door onze leden.
Wij richten ons op zon en wind. We ontwikkelen collectieve productieprojecten, zoals Zon op

Wenneker en Zon op De Erker. Onze leden kunnen hierin deelnemen door deze te financieren,

via leningen of door eigen vermogen in te brengen. Zij ontvangen een vergoeding over hun

investering, in geld of de vorm van energie. De leden van de coöperatie beslissen samen wat er

met de overblijvende winst wordt gedaan. Bij voorkeur wordt deze besteed aan andere

projecten die de energietransitie in Schiedam vooruithelpen.

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

andere partijen in de stad. Ook willen wij lokale initiatieven van derden, bijvoorbeeld
buurtcollectieven, ondersteunen.

Kennis delen
Wij richten ons op collectieve energie-opwekprojecten. Maar we delen onze kennis en ervaring
ook graag met individuele Schiedammers. Veel huiseigenaren en huurders worstelen met de
vraag welke energiebesparende maatregelen ze in hun woning of buurt kunnen nemen. Wij
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helpen Schiedammers die zelf aan de slag willen graag op weg. Hiervoor hebben wij
energiecoaches opgeleid, waarop bewoners gratis een beroep kunnen doen.

Daarnaast delen we onze kennis en ervaring via Energiecafés: (thema)bijeenkomsten in de stad.

Dienstverlening aan derden
Energiek Schiedam kan tegen een vergoeding de administratie verzorgen voor collectieve

energie-initiatieven in Schiedam, bijvoorbeeld een postcoderoosproject of een zonnedak op een

basisschool. Dit kunnen ook initiatieven zijn die losstaan van Energiek Schiedam.

We richten ons nadrukkelijk op Schiedammers die samen willen investeren in duurzame energie
– in lokaal eigenaarschap – en op het ondersteunen van particuliere woningeigenaars die zelf

aan de slag willen met de verduurzaming van hun woning. Ondanks dat het niet onder onze
missie valt, willen we ook initiatieven ondersteunen die zijn gericht op de bestrijding van
energie-armoede. Zo kunnen onze energiecoaches ook huurders voorlichten over de
mogelijkheden om energiekosten te besparen.

Vanuit die gedachte zijn we ook lid geworden van Energie Samen, Hoom en Econobis. Alle drie

coöperatieve verenigingen waarmee we nauw samenwerken om onze doelen te realiseren. Het
afgelopen jaar is daar nog een stap gezet door lid te worden van om | nieuwe energie, een
landelijke coöperatieve energieleverancier (zie verder: grootschalige projecten,
energiecoöperatie Rijnmond).
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Plannen 2022-2023

In dit hoofdstuk beschrijven we de plannen voor de komende jaren. Deze hebben we ingedeeld

conform onze kernactiviteiten: Energieproductieprojecten, producten en diensten en stimuleren,
activeren en beleidsbeïnvloeding.

Energieproductieprojecten
We maken in onze energieproductieprojecten onderscheid tussen kleinschalige (met minder dan
€ 250.000 investering) en grootschalige projecten (meer dan € 250.000). De ervaring leert dat

voor de realisatie van grote projecten samenwerking met partijen buiten Schiedam noodzakelijk
zijn, wat de complexiteit doet toenemen en daarmee ook de benodigde inspanning.

Kleinschalige projecten
Kleinschalige initiatieven kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Daarbij is op
voorhand niet altijd te zeggen welke rol onze coöperatie daarin speelt; die van adviseur,

dienstverlener of eigenaar. Dat is ook niet altijd relevant: als het initiatief maar bijdraagt aan

lokaal eigenaarschap en bewustwording rondom de noodzaak van de energietransitie.

Allereerst gaan we de komende tijd meer aandacht besteden aan het (verder) professionaliseren

van het beheer van projecten als Zon op Wenneker en Zon op De Erker. Verbeteringen die we

hierin aanbrengen dienen als standaard voor toekomstige projecten. Ook hierbij kijken we naar

samenwerking met andere coöperaties.

Daarnaast hebben we goede hoop op vergroting van ons portfolio naast De Erker en Wenneker.
Er lopen verschillende trajecten. Na de subsidieaanvraag voor twee basisscholen van

onderwijskoepels Primo en SIKO hopen we op een spoedige realisatie van twee projecten voor

Zon op Scholen. De ervaringen die we met deze twee scholen opdoen, vormen de basis voor het

verder verkennen van mogelijkheden bij andere basisscholen. Onze filosofie is dat we de scholen

ontzorgen door de realisatie, de exploitatie en het beheer voor hen te verzorgen, dat de

opbrengst deels ten goede komt aan de scholen zelf, en dat de betrokkenheid van ouders bij de
school én bij de energietransitie wordt vergroot.
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Onze ervaring met gemeentelijk vastgoed, waaronder schoolgebouwen, leert dat eerder de

gebruikers dan de gemeente zelf de sleutel zijn om het zonnedak gerealiseerd te krijgen. We

gaan daarom in gesprek met andere gebruikers van gemeentelijk vastgoed, te beginnen met
sportverenigingen.

In 2021 hebben we in opdracht van de gemeente een verkenning uitgevoerd naar kansen voor

het realiseren van zonnedaken in de binnenstad. We gaan met de eigenaren van kansrijke daken

in overleg om te zien wat mogelijk is.

Samen met het VVE-platform Schiedam gaan we verder met het organiseren van bijeenkomsten
om VVE’s te stimuleren aan de slag te gaan met collectieve verduurzamingsactiviteiten.

Grootschalige projecten
Grootschalige projecten blijken in de praktijk weerbarstig. Dat komt door wijzigingen in

financiële regelingen vanuit het Rijk, die de business case gedurende de lange looptijden die deze

projecten kenmerken ten nadele beïnvloeden. Daarnaast is lokale wetgeving en medewerking

niet altijd even helder. Tot slot spelen in deze ontwikkelingen meerdere belangen die Schiedam
overstijgen. Zo zijn bijvoorbeeld gronden in Schiedam die zich lenen voor grootschalige
ontwikkeling vaak in handen van het Rijk.

We concluderen dan ook dat we bij dergelijke projecten meer moeten samenwerken met andere

coöperaties en coöperatieve initiatieven. Belangrijke voordelen hiervan zijn kennisdeling,

projectondersteuning en ook het delen en daarmee verminderen van financiële risico’s bij de
ontwikkeling van projecten.

Dit inzicht is er ook bij de andere lokale energiecoöperaties in de regio. Ook de gemeenten in de
‘oude’ regio Rijnmond en de provincie Zuid-Holland stimuleren het tot stand komen van een
sterke regionale samenwerking om het lokaal eigenaarschap goed en blijvend ingevuld te

krijgen. Inmiddels ondersteunen de meeste lokale coöperaties in de regio de oprichting van een

Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR). Daarin zouden grote en/of complexe projecten

(kunnen) worden ingebracht. We zien dit als een positieve en welkome ontwikkeling waarmee

we ons voordeel willen doen. Op de ALV van april 2022 zullen we het voorstel voorleggen om in

deze regionale coöperatie te gaan participeren.
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Wind op Vijfsluizen
De ontwikkeling van Wind op Vijfsluizen zal anders verlopen dan gepland. De wisselende

opstelling van de gemeente Schiedam en de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de

energieprijzen zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Wij stellen voor deze ontwikkeling in te

brengen in de nog op te richten Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR). Daarin is het voor

ons belangrijk dat de reeds gedane onderzoeken en inspanningen niet verloren gaan en dat ook
de kosten die daarmee gemoeid zijn financieel tot uitdrukking komen in het uiteindelijke
project.

Zon op Tunneldak A4
De locatie van het tunneldak van de A4 staat vermeld op de kansenkaart van de Groenvisie van

de gemeente Schiedam. Ook de samenwerkende Zuid-Hollandse energiecoöperaties hebben het

gebied aangemerkt als kansrijk voor een (groot) energie-opwekproject. Bij het tunneldak speelt

ongeveer dezelfde complexiteit als bij Wind op Vijfsluizen. Dit project staat derhalve nog in de

kinderschoenen en heeft vanwege de grote omvang en vele belangen een grotere kans van
slagen als we het breder oppakken. We gaan ons ervoor inzetten om ook dit project in te

brengen bij de nog op te richten Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR).
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Producten en diensten
Energiecoaches
Ook in de komende jaren willen we de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad

blijven ondersteunen door de diensten van onze energiecoaches gratis beschikbaar te stellen

aan Schiedammers. Het gaat dan om advisering over mogelijke energiebesparende maatregelen
als het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, het
plaatsen van ledlampen en het installeren van zonnepanelen of warmtepompen.

We zijn tevens bereid onze energiecoaches in te zetten voor voorlichting aan huurders.

Initiatieven van Woonplus en het Servicepunt Woningverbetering zullen we in dit kader

ondersteunen, evenals initiatieven vanuit o.a. Vluchtelingenwerk Schiedam (VW) ter bestrijding

van energiearmoede. Nu de energieprijzen stijgen, verwacht VW dat menig statushouder op

afzienbaar termijn geconfronteerd wordt met een onverwacht hoge eindafrekening en een flink
hoger maandbedrag. Het hoge energiegebruik in sommige gezinnen wordt deels veroorzaakt

door de slechte isolatie van de woning, maar ook doordat bewoners niet goed weten dat en hoe
ze door relatief eenvoudige maatregelen het energieverbruik kunnen verlagen. Ook kijken we

naar manieren om andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, te bereiken.

Ondersteuning VvE’s
In navolging van de publicatie van het werkboekje Zon op VvE’s en de eerdere begeleiding van

een tweetal VvE’s, helpen we in samenwerking met het VVE-platform Schiedam VvE’s die aan de
slag willen met een zonnedak. Een onafhankelijke schouw en projectopzet maakt daar deel van

uit. De daadwerkelijke aanleg zal door de VvE samen met een installateur en/of leverancier van

hun keuze worden gedaan. Wil de VvE de opbrengst beschikbaar stellen aan een groter collectief
dan alleen de leden van de VvE, dan kan Energiek Schiedam desgewenst bijvoorbeeld een

postcoderoosproject verzorgen. We zullen een of meer bijeenkomsten organiseren om ons
aanbod voor VvE’s onder de aandacht te brengen.

Administratieve ondersteuning energieprojecten
Wij kunnen ons administratiesysteem Econobis ook inzetten om administratieve diensten aan te

bieden aan duurzame projecten die niet meteen onder de paraplu van Energiek Schiedam

plaatsvinden. Zo hoeven anderen het wiel niet opnieuw uit te vinden en wordt de uitvoering
vergemakkelijkt.
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Stimuleren, activeren en beleidsbeïnvloeding

In dit hoofdstuk belichten we onze inspanningen om de bekendheid van Energiek Schiedam en

onze projecten en diensten te vergroten, en om de noodzakelijke randvoorwaarden te realiseren
voor lokaal eigenaarschap van duurzame energie.

Energiecafé’s

We gaan jaarlijks vier energiecafé’s organiseren over thema’s als zonnepanelen en

infraroodverwarming. Dat willen we zoveel mogelijk samen met anderen doen, ook met
marktpartijen.

Om de behoefte aan meer of andersoortige bijeenkomsten te peilen, gaat het bestuur een
ledenenquête uitzetten.

Gemeente

Het aankomende jaar kent de gemeente een bestuurswissel. We zullen er bij het nieuwe college
en de nieuwe raad op aandringen om écht werk te maken van een heldere gemeentelijke visie

(en uitwerking) voor het stimuleren en ondersteunen van lokaal eigenaarschap in de

energietransitie. De gemeente heeft zich hiertoe via verschillende afspraken ook verplicht.
Ondanks de prettige samenwerking op vele terreinen is deze te vaak ad hoc, wat de

noodzakelijke versnelling en opschaling van projecten hindert. Er is behoefte aan heldere

gemeentelijke spelregels over de borging van lokaal eigenaarschap bij energieprojecten op
gemeentelijke eigendommen.

Regio

Regionaal kennen we inmiddels verschillende verbanden waarin overheden, coöperaties e.a.

samenwerken aan de energietransitie. Zo werken alle energiecoöperaties in de metropoolregio
Rotterdam-Den Haag samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Tevens wachten er nog
afspraken uit de tijd van de voormalige stadsregio Rotterdam (Rijnmond), specifiek het
Windcovenant (2012), die door de betrokken gemeenten nog niet zijn nagekomen.

De regionale samenwerking kan worden versterkt door de oprichting van de Regionale
Energiecoöperatie Rijnmond (ECR) (zie ook: Grootschalige projecten).
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Begroting 2022 – 2023

Hieronder vind je eerst de begroting van Zon op Wennekerpand, waarna de geconsolideerde

begroting van Energiek Schiedam wordt weergegeven.
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Begroting Zon op Wennekerpand
Opbrengsten
Verhuur zonnestroominstallatie
SDE+

2021

Begroot 2022

Begroot 2023

€ 4.010

€ 4.010,00

€ 4.010,00

€1

€ 6.585

€ 6.510,00

€ 6.510,00

€ 4.050

€ 4.049,59

€ 4.049,59

€ 250

€ 250,00

€ 250,00

€ 2.574

Overig

Totaal opbrengsten

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Kosten
Afschrijvingskosten zonnestroominstallatie
Zonnerente

€ 2.975

Management fee Energiek Schiedam
Administratiekosten ZPD

€ 497

Bankkosten

€ 57

Lokale belastingen
Verzekeringen

€ 2.400,90

€ 600,00
€ 60,00

€ 2.923,50

€ 600,00
€ 60,00

€ 212

€ 258,14

€ 0,00

€ 450

€ 450,00

€ 450,00

€ 8.491

€ 8.068,63

€ 8.333,09

€ 1.906-

€ 1.558,63-

€ 1.823,09-

Winst voor belasting

€ 1.906-

€ 1.558,63-

€ 1.823,09-

Winst na belasting

€ 1.906-

€ 1.558,63-

€ 1.823,09-

Publiciteit

Stichtingskosten

Onderhoud & monitoring
Overige kosten
Totaal kosten

Winst voor rente en belasting

Renteopbrengsten
Rentekosten
VPB

€0
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€ 0,00

€ 0,00

Begroting Energiek Schiedam
Opbrengsten

2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Ledencontributies

€ 980

€ 1.000

€ 1.000

Marge afdracht energiebedrijven

€ 1.770

€ 5.000

€ 5.000

Opdrachten derden

€ 5.884
€5

€ 12.160

€ 9.650

€ 9.650

€ 99

€ 600

€ 100

€ 1.032

€ 600

€ 500

Afdracht project-bv's

€ 650

Overige inkomsten leden
Opbrengsten De Erker

€ 2.871

Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

€ 650

€ 3.000

€ 650

€ 3.000

Kosten
Bankkosten

Verzekering

€ 340

Organisatiekosten

Activiteitenkosten
Energie coaches
Energiecafé s

Publiciteitskosten

€ 318

Lidmaatschappen

€ 1.662

Afschrijvingskosten De Erker

€ 2.828

Kosten De Erker

€ 470

Reservering Zon op Wennekerpand
Kosten opdrachten derden

€ 600

€ 500
€ 700

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.500
€ 1.500
€ 2.828
€ 470

€ 1.500
€ 1.500
€ 2.828
€ 470

€ 3.078

Overige kosten

€ 1.002

Totaal kosten

€ 10.827
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€ 10.598

€ 10.598

Winst voor rente en belasting

€ 1.333

€ 948-

€ 948-

€ 18

€ 15

€ 12

Winst voor belasting

€ 1.351

€ 934-

€ 936-

Winst uit deelneming

€ 1.906-

€ 1.559-

€ 1.823-

€ 270-

€0

€0

Renteopbrengsten
Rentekosten

Totaal winst

€ 555-

Vennootschapsbelasting
Winst na belasting

€ 824-
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€ 2.492-

€ 2.492-

€ 2.759-

€ 2.759-

