Jaarverslag 2020-2021

Voor u ligt het jaarverslag van energiecoöperatie Energiek Schiedam. Samen met de

bijbehorende jaarrekeningen legt het bestuur hiermee verantwoording af over de uitvoering van
het jaarplan 2020–2021 en de bijbehorende begroting. Zo wordt inzichtelijk of we

daadwerkelijk hebben uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen en leggen we uit waarom

dat in sommige gevallen niet is gebeurd. Hieruit trekken we vervolgens lessen voor het nieuwe
jaarplan.

Dit is de eerste keer dat het bestuur op deze wijze verantwoording aflegt. Voorheen waren de

resultaten onderdeel van het jaarplan. Het leek ons zuiverder om dit te splitsen. We blikken met

de jaarrekening terug, en nemen de conclusies mee in de plannen voor de komende jaren. We

zien dit als onderdeel van de verdere professionaliseringsslag van onze coöperatieve vereniging.
We hopen dat deze opzet je bevalt.

Het bestuur van Energiek Schiedam
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Inleiding

Het jaarverslag volgt dezelfde opzet als het jaarplan, waarin we onze drie kernactiviteiten

onderscheiden, te weten energieproductieprojecten, producten en diensten en stimuleren,

activeren en beleidsbeïnvloeding.

Over het algemeen is het bestuur redelijk tevreden over de uitvoering van het jaarplan 2020–

2021. Het meeste van wat we ons hadden voorgenomen, hebben we ook daadwerkelijk
uitgevoerd. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat niet aan alle voornemens ook

kwantitatieve doelen waren gekoppeld. Wel zijn als gevolg van corona veel plannen minder

uitbundig uitgevoerd en vaak trager op gang gekomen. Daarnaast is de overheid een

complicerende factor gebleken, doordat wetgeving en subsidies regelmatig onduidelijk en
onzeker waren. Gezien deze omstandigheden mogen we best trots zijn op de gestage

vooruitgang.
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Resultaten
Energieproductieprojecten
De energieproductieprojecten vormen de basis van onze coöperatie. Op het gebied van

zonprojecten is mooie vooruitgang geboekt. Wind op Vijfsluizen en Zon op Tunneldak A4 blijven
achter, vanwege het grootschalige karakter en de vele belangen die ermee gemoeid zijn.

Zon op de Erker (166 panelen) is volgens plan gerealiseerd. Daarmee is ons tweede zonproject
een feit en is er weer een mooi dakoppervlak bij gekomen.

De zonnepanelen op het Wennekerpand zijn schoongemaakt en er wordt gewerkt aan een

beheerplan om nog sneller te reageren op tegenvallende productie zoals in het verleden is
voorgekomen.

Wind op vijfsluizen heeft nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. Alle noodzakelijke

onderzoeken zijn inmiddels wel afgerond. In 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met de
coöperatie De Windvogel. De eerste stap was het actualiseren van de business case. Omdat het
project niet voldoet aan de rendementseisen van De Windvogel heeft deze van samenwerking

afgezien. Bovendien was er nog grote onzekerheid over de ontwikkeling van de energieprijzen.
De verwachting dat de omgevingsvergunning in 2021 kon worden aangevraagd is niet

waargemaakt. Naast de onzekerheid over de business case speelde hierbij ook de veranderende
opstelling van de gemeente Schiedam. De gemeente gaat eerst in 2022 een ruimtelijke visie op
wind ontwikkelen en wil vooruitlopend daarop een eventuele vergunningaanvraag niet

behandelen. Wij blijven ons inzetten voor de realisatie van deze molen en zullen dit project
inbrengen in de nog op te richten Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR).

Met de scholenkoepels Primo en SIKO hebben we de afgelopen periode regelmatig overleg gehad
over de realisatie van Zon op School. De oorspronkelijke pilotlocatie (basisschool de Vlinder) is

afgevallen omdat de onderwijsfunctie van dit gebouw is vervallen. Inmiddels zijn twee andere

schoollocaties geselecteerd. Voor beide locaties is inmiddels een subsidieaanvraag gedaan, een

voor Primo en een voor SIKO. We wachten nu eerst de subsidiebeschikking af.
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Voor Zon op Tunneldak A4 heeft de voorgenomen verkenning met de gemeenten Schiedam en

Vlaardingen, de Vlaardingse Energiecoöperatie, twee woningcorporaties en de Green Business
Club Waterweg nog niet plaatsgevonden. Wij willen de ontwikkeling van dit project

onderbrengen bij de nog op te richten Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR).

Producten en diensten
Het ontwikkelen en aanbieden van onze verschillende producten en diensten is door corona op
een andere manier verlopen dan verwacht. Het benaderen van bewoners en specifieke

doelgroepen is door uitval van fysieke bijeenkomsten en door tijdelijk andere prioriteiten van
samenwerkingspartners vertraagd.

Een van de door ons te leveren diensten is de (gratis) inzet van energiecoaches voor particuliere

woningeigenaren. Inmiddels zijn er 8 energiecoaches opgeleid, maar de vraag naar hun diensten
is nog vrij beperkt. Dit zal mede worden veroorzaakt door de lockdowns. Om het aanbod onder
de aandacht te brengen, is onze website aangepast en hebben de energiecoaches een

prominentere plek gekregen. Ook is de aanmeldprocedure verbeterd, publiceren we regelmatig
in Het Nieuwe Stadsblad en is er een filmpje gemaakt waarin duidelijk wordt wat de
woningeigenaar van een bezoek van de energiecoach kan verwachten.

Daarnaast promoten we de energiecoaches in Energiecafés, waarvan we er in 2021 twee hebben
georganiseerd. Hierin werken we ook samen met het VvE-platform Schiedam.

Met Woonplus en Vluchtelingenwerk Schiedam loopt overleg over de inzet van energiecoaches
voor huurders.

De administratieve ondersteuning van energieprojecten als dienst is concreet onderdeel van het
project Zon op School.

Stimuleren, activeren en beleidsbeïnvloeding
Volgend op een discussie op onze ALV over de missie van onze coöperatie, zijn we ten opzichte

van het jaarplan wat selectiever geworden in waarop we onze energie richten. Zo zijn we gestopt
met deelname aan de klankbordgroep Nieuwe Energie voor Groenoord; duurzame warmte is nu
niet een gebied waar we ons op richten. De onderzochte mogelijke koppelkansen zijn lastig te

realiseren.

Met Woonplus zijn verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking. De

conclusie is dat het goed is om te weten van elkaar wat we aan het doen zijn, maar dat Energiek
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Schiedam en Woonplus grotendeels andere doelgroepen bedienen. We staan beiden open voor
samenwerking waar dat meerwaarde heeft, maar dat zal op ad hoc basis plaatsvinden. Een
gebied waarop we mogelijk wél op korte termijn gaan samenwerken betreft de inzet van

energiecoaches voor huurders (zie hierboven).

Met de gemeente is verder gesproken over gemeentelijk vastgoed en mogelijke samenwerking.
We merken dat de gemeente worstelt met de omgang met, en facilitering van lokaal

eigenaarschap. Een duidelijke visie ontbreekt. We dringen erop aan die te ontwikkelen.

Er is wel vooruitgang geboekt door direct contact met enkele gebruikers van gemeentelijk
vastgoed: de scholen.

Verder heeft de gemeente ons een opdracht verstrekt om de kansen voor zonnepanelen in de

binnenstad te onderzoeken. Het rapport met onze bevindingen is inmiddels opgeleverd en we
gaan met de gemeente overleggen over een mogelijke follow-up.

Regionaal speelde er veel zaken. We hebben volgens plan onderzocht of we met de Waterwegcoöperaties konden participeren in een zonneweide in Hoek van Holland. Er is nog geen

concreet plan. In de regio is inmiddels het inzicht gekomen dat voor grote projecten zoals deze

zonneweide, maar ook windmolens en zonnepanelen op het tunneldak van de A4, een krachtige
regionale samenwerking van coöperaties nodig is om lokaal eigenaarschap te kunnen

garanderen c.q. op te eisen. In het vierde kwartaal van 2021 zijn de voorbereidingen gestart

voor het oprichten van een Regionale Energiecoöperatie Rijnmond (ECR), waarvan de lokale

energiecoöperaties dan lid (kunnen) worden. Deze wordt naar verwachting in de eerste helft

van 2022 opgericht.

Een nieuwe stap is onze samenwerking met energieleverancier samen om | nieuwe energie.
Hiermee verbeteren we de ondersteuning voor, en slagkracht van Energiek Schiedam.
Onze website is vernieuwd, up-to-date gemaakt en uitgebouwd.
In de samenwerking met de Green Businessclub Waterweg-Noord zijn nog geen concrete
stappen gezet.
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