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Uitnodiging ALV Drechtse Energie 
Dinsdag 7 december 19.30 uur via Teams 

Agenda: 

1. Opening 
2. Presentatie: Wat kan OM-nieuwe energie voor Drechtse Energie betekenen. 

Toelichting door de Directeur André Dippell. Informatie over OM-Nieuwe Energie 
https://www.samenom.nl/ 
 
  ===== PAUZE ===== 
 

3. Videoboodschap Jacqueline van Dongen 
4. Mededelingen (ter informatie) 

a. Ontwikkelingen windmolen Krabbegors 
b. Update kring ZoaD op de Ontmoetingskerk 

5. Vaststellen verslag ALV 21 juni 2021 (besluit) 
6. Ontwikkeling zonneparken in de regio (besluit) 
7. Aan de slag met het ontwikkelfonds (besluit) 
8. Jaarplan 2022 incl. begroting (besluit) 
9. Bestuursverkiezing (besluit):  

a. Agnès Denie kandidaat gesteld 
b. Aryen Pellikaan treedt af wegens verhuizing buiten de regio en verlaat het 

bestuur 
c. Extra kandidaten zijn welkom. Graag vooraf bericht naar het bestuur. 

10. Rondvraag 
 

Aanvulling bij punt 9c Nieuwe bestuursleden: 

Het bestuur van CDE functioneert goed en beschikt over voldoende gekwalificeerde 
bestuursleden. Het bestuur wil ook graag een afspiegeling van de samenleving zijn en is 
daarom op zoek naar potentiële bestuursleden die de gemiddelde leeftijd verlagen of vrouw 
zijn. Tevens missen we bestuursleden van niet-Westerse afkomst.  Ook leden die van zichzelf 
denken nog onvoldoende ervaring en kennis te hebben willen we uitnodigen belangstelling 
voor het bestuur kenbaar te maken, want we helpen heel graag die kennis en ervaring op te 
bouwen. 
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Agendastuk 4b. Zon op Ontmoetingskerk 
 

Beste leden, 

 

Afgelopen tijd is door de coöperatie een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een 
nieuw Zon op andermans Dak project. In dit geval is het project op de Ontmoetingskerk in 
Sterrenburg te Dordrecht. 

Op dit dak kunnen wij zo’n 200 panelen met een totaal vermogen van circa 74,7 kWp (dit zijn 
circa 249 certificaten van 300 Wp) plaatsen. Dit project valt onder de nieuwe 
subsidieregeling bekend onder de naam: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 
(SCE).  

Het project heeft de volgende cijfers:  

Verkoop certificaten: 249 certificaten x € 330,00 =     € 82.170,00 

Kosten: 

- Offerte Energie Anders    € 51.744,00 
- + verzekering all-risk 10 jr.   €      998,00 
- Offerte Stedin     €   1.670,00 
- Offerte keuring installatie   €       500,00 
- Recht van opstal    €    1.750,00 
- Openingshandeling    €       300,00 

Totaal kosten         € 56.962,00 -/- 

Voorziening voor MJOP        € 25.208,00 

 

De looptijd van dit project is 15 jaar, daarna zullen de panelen om niet worden overgedragen 
aan de Ontmoetingskerk als compensatie voor het gebruik van het dak van de kerk. 
Gedurende de looptijd van het project wordt er geen huur berekend over het gebruikte dak. 
Na overname van de installatie door de Ontmoetingskerk vervallen alle inkomsten maar ook 
verplichtingen van de CDE ten aanzien van deze installatie. 

 

Gevraagd besluit: 

Stemmen de leden in met opname van Zon op Ontmoetingskerk in de Coöperatie Drechtse 
Energie 
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5. Vaststellen verslag ALV 21 juni 2021 
Algemene ledenvergadering  

Drechtse Energie 
Maandag 21 juni 2021 

Voorzitter: Willy Verbakel 
 

1. Opening en mededelingen 
Willy Verbakel opent de vergadering.  
 
 

2. Mededelingen 
2a. Ontwikkeling windmolen Krabbegors 
De rechtszaak omtrent de windmolen is aanhangig gemaakt bij de Raad van State. Hierin moest 
gewacht worden op uitspraak van het Europese Hof omdat er onduidelijkheid was of er een MER 
procedure had moeten plaatsvinden. Bij het Europese Hof dient hier een zaak in België op voor. Deze 
zaak is voor geweest, binnen vijf weken van dato zal hier een uitspraak in komen. 
Als deze uitspraak goed uitpakt kunnen wij verder. Onze zitting komt waarschijnlijk eind van deze 
zomer voor.  
 
2b. Reactie Drechtse stromen en Drechtse energie op RES 1.0 
Wij hebben een reactie gegeven aan de gemeenten op de RES 1.0, de twee hoofdpunten zijn: 

 Doe meer met de mensen/burgers 
 Zet meer urgentie op het thema 
 Er wordt stevig ingezet op zon, hiervoor is in de regio beperkte ruimte, dit maakt het duur. 

Hiernaast is zon een instabiele warmte voorziening.  
 
Doe meer met de mensen samen en zet meer urgentie op het thema.  
Zeten in op zon, beperkte ruimte, maar is een dure oplossing en leidt tot instabiele warmte 
voorziening.  
 

3. Update kring ZoaD 
Hans van Rossum vertelt over de ontmoetingskerk. Dit is een groene kerk (bijvoorbeeld dat alle 
verlichting LED-verlichting is, er is energiedoek aangebracht, en ook op een deel van het dak liggen 
PVE panelen). 
In samenwerking tussen De ontmoetingskerk en Drechtse Energie / ZoAD Postcoderoos komen op de 
rest van het dak PVE-panelen. 
 
Ruud van der Starre is gevonden als bestuurslid van het dak Pullen.  
 
Ton Koedooder vertelt dat de kerk het dak voor 15 jaar ter beschikking stelt. Daarna komt de 
installatie gratis ten geode van de kerk. Voor dit project is een subsidie aangevraagd bij het Rijk. De 
aanvraag is begin mei ingediend, het Rijk heeft 13 weken om een reactie te geven.  
Als de subsidie rond is worden deelnemers geworven om de certificaten te verkopen.  
 
Alle installaties die al gerealiseerd zijn, zijn schoongemaakt. Dit komt de opbrengst ten goede. De 
installaties doen het best redelijk, we hebben ook wel te maken met storing. Hieraan werken we met 
de leveranciers.  
 
Vragen uit de zaal: 

 Hebben jullie problemen met de verzekeraar? Nee, waar er in het land problemen zijn met 
verzekerde installaties gaat om andere zaken dan die wij hebben. Wij hebben hier dus geen 
problemen mee.  

 Wanneer is een installatie uitgevallen? Pullen in juni drie keer uitgevallen, stadsdepot ook 
kleine storing geweest. Dit komt door de combinatie van warmte en zon.  

 
4. Delen van ledengegevens met Drechtse Stromen 

Voor onze ledenadministratie willen wij gebruik gaan maken van Econobis. Drechtse Stromen maakt 
hier al gebruik van, en heeft al een licentie. Wij willen graag op één licentie met hen gaan werken. 
Hierdoor wordt het wel mogelijk dat DS onze gegevens kan inzien en wij die van hun. 
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Wij vragen de leden om toestemming om de registratie van ledengegevens in dit systeem te doen. De 
gegevens zullen conform de AVG-wetgeving worden beheerd en gebruikt.  
De leden geven instemming op dit gevraagde besluit. 

 
5. Vaststellen verslag ALV 15 december 2020 

Het verslag is hierbij zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan de notulist. 
 

6. Vaststellen jaarrekening 2020 
De penningmeester heeft met de kascommissie overleg gehad over de jaarrekening 2020. De 
kascommissie geeft aan dat indien zij vragen hadden deze goed beantwoordt konden worden en zeer 
tevreden zijn over de penningmeester.  
 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening. Ook over 2020 is een boekhouding 
gevoerd voor ZoaD en door de coöperatie. Er zijn kosten die worden gedeeld; daarbij wordt naar rato 
verdeeld of 50/50 indien beide profijt hebben. 
 
Er wordt een boekhoudkundig verlies geleden omdat we afschrijving boeken over de PVE-panelen. 
Daarom betalen we geen vennootschapsbelasting. 
 
De resultatenrekening laat zien dat er een verlies is bij ZoaD (door de afschrijvingen) en dat de 
coöperatie een kleine winst maakt. 
 
De leden keuren de jaarrekening vast en verlenen decharge aan de penningmeester. 
 
Goedkeuring bestemming resultaat 
Er is een positief resultaat geboekt op de coöperatie. Het bestuur vraagt de ALV om het positief 
resultaat als volgt te bestemmen: 

 50% van het positief resultaat boeken naar het Duurzaamheidsfonds 
 50% van het positief resultaat komt ten bate van het eigen vermogen van de coöperatie 

 
7. Bestuursverkiezing 
 De bestuurstermijn van Hans Visser verloopt, wij vragen de leden in te stemmen met een 

verlenging van vier jaar. Hier gaan de leden mee akkoord. 
 Aryen Pellikaan heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen per eind 2021. 
 Wij kunnen nog een bestuurslid gebruiken, bij voorkeur iemand met affiniteit met 

automatisering. 
 

8. Hoe aan de slag met RES Drechtsteden 
Wij hebben bedenkingen bij de RES, maar deze zal wel zo worden vastgesteld door de 
gemeenteraden. Er komt in 2023 een herziening in Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam.  
 
De komende jaren gaan wij aan de slag met de volgende punten: 

 Zonnedaken in alle gemeenten van de Drechtsteden 
 Zonnepark bij Kijfhoek Zwijndrecht 
 Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam kansen om zonneparken te ontwikkelen 
 Draagvlak onderzoeken windmolens in Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam 
 Uitgangspunt RES is minimaal 50% in handen van burgers 
 Ontwikkelfonds voor voorbereidingskosten van Coöperaties in Zuid-Holland van start gegaan 
 Wanneer plannen echt reëel worden en een investeringsbeslissing vragen zullen we deze 

voorleggen aan de ALV.  
 

9. Rondvraag 
Er wordt voorgesteld om de volgende vergaderingen hybride te laten plaatsvinden zodat ook leden 
online kunnen stemmen over besluiten.  
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6. Ontwikkeling zonneparken in de regio  
Zonneparken in Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam 

De Regionale EnergieStrategie Drechtsteden (RES-Drechtsteden) is eind juni vastgesteld door 
de 7 gemeenteraden, de provincie en de 2 waterschappen. In deze RES wordt gekozen voor 
het opwekken van duurzame energie met Zon. Windturbines hebben nauwelijks een plek. 
Wij vonden dit niet de beste keuze, omdat vanwege de kosten voor het netwerk , 
beschikbaarheid van energie over het gehele jaar en vanwege de kostprijs wind ook van 
belang is. Wij willen bij de herziening van de RES in 2023 ons daar opnieuw voor inzetten. 

Maar nu de keuzes voor de komende jaren zijn gemaakt willen wij zoveel mogelijk projecten 
(mede)ontwikkelen om de burgers en bedrijven uit de regio maximaal te laten meedoen. Wij 
zien mogelijkheden voor kleinere en grote daken en ook voor zonnevelden.  

Het bestuur is met meerdere gemeenten in overleg hoe zij hun ambitie voor minimaal 50% 
in handen van de lokale gemeenschap vorm willen geven. Voor verschillende gemeenten zijn 
wij een logische samenwerkingspartner. Op dit moment zijn de gesprekken het verste 
gevorderd in Zwijndrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.  In Sliedrecht wordt 
begonnen met een postcoderoosproject. Maar er zijn zeker meer kansen.   

In deze drie gemeenten willen wij lokale initiatiefgroepen opzetten, die vanuit de eigen 
gemeente de potentiële projecten ondersteunen. Kosten daarvoor worden tot nu toe gedekt 
uit de toegekende provinciale subsidie en in Sliedrecht mede door een toegekende subsidie 
door de gemeenten. 

Voor twee grotere projecten willen wij de ALV toestemming vragen om door te gaan met de 
ontwikkeling, 

Zonnepark de Kijfhoek Zwijndrecht 

Tussen het rangeerterrein de Kijfhoek en de Langeweg ligt een langgerekt terrein van bijna 
90ha. Het is nu in gebruik als landbouw- of tuinbouwgrond. De grondeigenaren vinden door 
de vele ruimtelijke beperkingen, die in de loop ter tijden zijn ontstaan, dat deze gronden niet 
geschikt zijn voor een goede bedrijfsvoering. Deze strook is in de regionale energiestrategie 
ogenomen als een gebied waar een zonnepark kan worden aangelegd. 

De precieze invulling en omvang moet nog worden uitgewerkt. Daarbij spelen de wensen 
van de bewoners aan de Langeweg en de wensen van de natuurgroepen een belangrijke rol. 

Drechtse Energie, Eneco en Solarfields hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
om dit idee verder uit te werken. Solarfields is bij dt project betrokken geraakt, omdat zij een 
overeenkomst had met de eigenaar van een belangrijk perceel. Nu hebben we afspraken 
met het grootste deel van de grondeigenaren. Zij willen meewerken met de realisatie van dit 
zonnepark. In de overeenkomst is afgesproken dat Drechtse Energie, Eneco en Solarfields 
ieder voor 1/3 participeren in dit project. Dus ook 1/3 van de voorbereidingskosten. Tot nu 
toe betalen wij die uit de provinciale subsidie. 
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De komende maanden start we het overleg met de omwonenden om het plan uit te werken. 
Er is ook overleg met Prorail en de Fietsersbond. 

De Milieufederatie Zuid-Holland werkt mee aan het project om een goede natuurlijke 
inpassing te realiseren, waardoor de biodiversitiet in dit gebied wordt verbeterd. 
Doelstelling is om in 2022 een vergunning aan te vragen en SDE-subsidie. Wanneer het 
project tot realisatie komt wordt de definitieve beslissing om door te gaan voorgelegd aan 
de ALV inclusief een plan hoe onze leden in dit plan kunnen participeren. 

Zonnepark Betuwelijn Hardinxveld-Giessendam 

Tussen de Betuwelijn en de Giessendamse Tiendweg ligt een perceel van +10 ha.  Dit gebied 
ligt in het zoekgebied voor zonnevelden dat is vastgelegd in de RES. 
De grondeigenaar heeft in een gesprek met Solarfields aangegeven, dat hij daar 
mogelijkheden ziet voor een zonnepark op dit perceel. In het eerste overleg met de 
gemeente wordt dit bevestigd. 
Het eerste idee is dubbelgebruik. Zonnepanelen op hoogte zodat daaronder schapen kunnen 
worden gehouden, met natuurvriendelijke oevers en een deel geheel bestemmen voor 
natuurontwikkeling. 
Er zijn hier maar een zeer beperkt aantal omwonenden die direct zicht hebben op deze plek. 
Met hen zal het eerste overleg plaatsvinden. Het is ook een locatie, die nog in strijd is met 
het huidige provinciale ruimtelijke beleid. Provinciale staten hebben we ingestemd met de 
RES-Drechtsteden. Wij willen na overleg met de gemeente het plan met bewoners en ander 
betrokkenen verder uitwerken.  Ook hier willen we in 2022 een vergunning aan vragen en 
SDE-subsidie. Wanneer het project tot realisatie komt wordt de definitieve beslissing om 
door te gaan voorgelegd aan de ALV inclusief een plan hoe onze leden in dit plan kunnen 
participeren. 

 

Gevraagd besluit: 

1. De ALV stemt in met deelname van Drechtse Energie bij de verdere ontwikkeling van 
het Zonnepark Kijfhoek in Zwijndrecht. 

2. De ALV stemt in met deelname van Drechtse Energie bij de verdere ontwikkeling van 
het Zonnepark Betuwelijn Hardinxveld-Giessendam 
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7. Aan de slag met het ontwikkelfonds 
Bij de uitwerking van de regionale energiestrategie wil Drechtse Energie volwaardig 
meedoen met de ontwikkeling van zonneparken in de Drechtsteden zoals in Zwijndrecht. 
Voordat een plan geheel uitgewerkt is moeten allerlei kosten worden gemaakt, zoals voor 
het ontwerp het overleg met de bewoners en andere belanghebbenden enzovoort. In 
Zwijndrecht doen we dit samen met commerciële partijen. Maar ook in dat geval moeten wij 
een evenredig deel van voorbereidingskosten op ons nemen. 
Drechtse Energie heeft geen vrij beschikbaar vermogen waarmee wijn het risico kunnen 
nemen voor dergelijke ontwikkelkosten, die al snel in de tienduizenden euro’s lopen. Daarin 
zijn wij niet de enige coöperatie. Daarom is door het rijk een speciaal ontwikkelfonds 
opgericht om het voor coöperaties volwaardig mee te doen in projectontwikkeling voor 
grotere projecten. Voorwaarde is wel dat de provincie ook meedoet. Dit is het geval met 
Zuid-Holland. 
De lening die door het ontwikkelfonds wordt verstrekt moet worden terugbetaald wanneer 
het project wordt gerealiseerd. Bovenop het geleende bedrag wordt dan bij zon in de 
meeste gevallen bij zonprojecten een opslag gevraagd van 25%. Dit is ter dekking van het 
risico. Wanneer het project niet doorgaat wordt de lening geheel kwijtgescholden. 
Van het totaal benodigde bedrag wordt een eigen inleg gevraag van minimaal 30%. Dit wil 
het bestuur op de volgende wijze beschikbaar krijgen. 

 Vrijwilligers uren mogen voor €65,- per uur als eigen inbreng worden meegerekend.  
Dat helpt wel maar daarmee zal in de meeste gevallen de 30% eigen inbreng niet 
worden gehaald. 

 Leningen van leden die onder dezelfde voorwaarden als het ontwikkelfonds geld 
willen lenen aan Drechtse Energie met een risicovergoeding aan het eind als het 
project doorgaat, maar een verlies van het aan Drechtse Energie geleende geld 
wanneer het project niet tot een goed einde komt. Wij vragen aan leden van ons, die 
geïnteresseerd zijn om hier aan mee te doen om dit te laten weten. Wij gaan voor 
hen een speciale bijeenkomst beleggen over voorwaarden en risico’s, zowel in het 
algemeen als voor een concreet project. 

Zie voor een toelichting op het ontwikkkelfonds hieronder de bijlage of op 
https://energiesamen.nu/pagina/77/ontwikkelfonds-voor-energiecooperaties 
 
 
Gevraagde besluiten 

1. De ledenvergadering stemt ermee in dat het bestuur gebruik maakt van het 
ontwikkelfonds om voorbereidingskosten van grotere projecten te financieren. 

2. Dat projecten waar een aanvraag wordt ingediend gemeld moeten worden aan de 
ledenvergadering. 

3. Dat eerste aanvragen kunnen worden gedaan voor het Zonnepark de Kijfhoek en 
zonnepark Betuwelijn in Hardinxveld-Giesendam 

4. Het bestuur mag met leden afspraken maken om de benodigde eigen bijdrage van 
30% van de voorbereidingskosten te financieren 
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Bijlage. 

Toelichting werking van het Ontwikkelfonds 

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties 
Met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale 
duurzame energieprojecten; wind- en (grotere) zonprojecten voorgefinancierd. Het gaat 
specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer je 
nog niet weet of het project doorgaat. 

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het 
Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. De provincie Zuid-Holland is de eerste 
provincie die naast EZK bijdraagt aan het fonds. Coöperaties uit Zuid-Holland, Drenthe, 
Utrecht en Limburg kunnen een aanvraag voor financiering doen.  

Welke kosten worden voorgefinancierd? 
Duurzame energiecoöperaties en -verenigingen kunnen bij het Ontwikkelfonds geld lenen 
voor: 

 personele ondersteuning (projectbegeleider) vanuit een aansloten projectbureau. 
 out-of-pocket-kosten’ voor specialistische onderzoeken of andere noodzakelijke 

deelstappen om te komen tot een financierbare business case en een 
onherroepelijke vergunning voor je project. 

Revolverend fonds 
Wanneer financial close voor het project is bereikt stort de coöperatie het beschikbaar 
gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het Ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in 
stand. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de coöperatie niets terug te 
betalen. 

Hoe werkt het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties? 
Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het Ontwikkelfonds leningen aan Energie Samen 
als fondsmanager. Het bedrijfsbureau van Energie Samen doet de uitvoering van het 
fondsmanagement in samenwerking met regionale koepels en projectbureaus. 
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Het bedrijfsbureau gaat, in overleg met regiocoördinatoren: 

 contact leggen met de betrokken lokale energiecoöperaties, 
 financieringsvragen in behandeling nemen, 
 beoordelen of organisatie en plannen van aanvrager levensvatbaar zijn, 
 aan het Nationaal Groenfonds voorstellen om leningen vanuit het Ontwikkelfonds te 

verstrekken aan de aanvragers, volgens vooraf vastgestelde kaders en voorwaarden. 

Waarom is het Ontwikkelfonds nodig? 
Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale 
steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Niet alle energiecoöperaties kunnen echter 
de risicovolle aanloopkosten van projecten financieren. 

Energiecoöperaties verschillen van bedrijfsmatige projectontwikkelaars omdat zij vaak maar 
één project ontwikkelen. Zeker startende coöperaties. De meeste coöperaties werken met 
vrijwilligers, en zonder startkapitaal. Projectontwikkelaars hebben een portfolio van 
projecten waarover zij het risico van het niet doorgaan van projecten, kunnen spreiden. 

Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt 
dit probleem opgelost. Kennis, kunde en geld kunnen nu beschikbaar komen voor 
initiatieven die kansrijk zijn. 
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8. Jaarplan 2022 Drechtse Energie 
Onze coöperatie is opgericht om burgers, de kans te geven mee te doen aan de 
noodzakelijke energietransitie. Alle activiteiten dienen uiteindelijk dat doel. 

Leeswijzer 
De activiteiten zijn verdeeld over vijf blokken: de primaire activiteiten voor het zelf 
opwekken van hernieuwbare energie, de herziening van de RES, de samenwerking met 
andere coöperaties in de regio, andere samenwerkingsverbanden, en ten slotte de 
ontwikkeldoelen voor de organisatie zelf. Er is samenhang tussen de plannen, en er zal dus 
heen- en terugverwezen worden. Voor de activiteiten is ook geld beschikbaar gesteld, deze 
bedragen staan in de begroting voor 2022.  

Zon en Wind 
De regionale energiestrategie (RES) is vastgesteld. Daarin is met name zonne-energie 
voorzien. Drechtse Energie heeft drie grote prioriteiten voor 2022: 

● een gedragen plan voor de zonneweide in de Kijfhoek (Zwijndrecht);  
● 2 nieuwe daken om een postcoderoosproject te starten; 
● onderzoeken van kansrijke locaties voor een zonneweide. 

Gedragen plan 
Er zijn in Zwijndrecht gesprekken gaande om in de Kijfhoek een zonneweide te starten. 
Hierover worden gesprekken gevoerd met onze partners (Eneco en Solarfields) de 
gemeente, omwonenden, grondeigenaren, lokale natuurorganisaties, Fietsersbond en 
ProRail. Het doel is in 2022 een plan te hebben dat kan worden ingediend bij de gemeente 
dat gesteund wordt door alle lokale belanghebbenden, en met een business case die uit kan.  

Twee nieuwe daken 
Zon op andermans dak / postcoderoos-projecten zijn een relatief laagdrempelige manier 
waarop bewoners kunnen meeprofiteren van de energietransitie. Een groot pand, met dus 
een grote oppervlakte, wordt voorzien van zonnepanelen en mensen in de omgeving kunnen 
investeren om vervolgens ook te delen in het rendement. Het doel is in 2022 op twee 
locaties te vinden waar zo’n project kan starten. Minimaal één buiten de gemeente 
Dordrecht.  

Postcoderoos mede inzetten voor energiearmoede en regionale projecten om de burger aan 
te haken in de energietransitie. 

Zonneweides 
Vanuit de RES wordt in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam gekeken naar mogelijke 
locaties voor een zonneweide. Drechtse Energie is aangesloten om te zorgen dat bewoners 
ook daar gelegenheid hebben om te participeren en mee te profiteren van de transitie.  
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Herziening RES 
De RES is vastgesteld in 2021. Dat betekent dat in 2023 een update RES 2.0 moet worden 
ingediend. De gemeenten nemen hierin het voortouw. Voor Drechtse Energie is het 
belangrijk dat meer mogelijkheden voor windenergie in het nieuwe plan komen: de huidige 
plannen zijn vanuit goed gebruik van het energienetwerk zeer onevenwichtig en duur: het 
biedt nieuwe kansen voor bewoners – en omgekeerd betekent betrokkenheid van bewoners 
bij windenergie ook meer draagvlak voor bestuurlijke beslissingen.  

Samenwerking 
Drechtse Energie zoekt actief samenwerking in de regio. De eerste samenwerkingspartner is 
Drechtse Stromen: ook zij zijn betrokken bij de energietransitie in de regio, maar vanuit een 
andere invalshoek. De werkzaamheden zijn complementair en er is regelmatig contact 
tussen de besturen. De bedoeling is dit voort te zetten. De eerste activiteit die wij 
gezamenlijk willen organiseren is kandidaat raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen 
informeren over de noodzaak en mogelijkheden voor het duurzaam opwekken en besparen 
van energie.  

De gemeentebesturen zijn belangrijke overlegpartners, zowel over de RES als de uitvoering 
daarvan. Met bijna alle gemeenten zal in 2022 opnieuw overleg zijn, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. 

Met de Knotwilg, een collega-coöperatie is er een overeenkomst om kansen in het 
grensgebied van onze werkterreinen samen op te verzilveren. We kijken daarbij met name 
naar mogelijkheden voor wind langs de A15 en de Betuwelijn. Er is in de Alblasserwaard een 
overeenkomst met Coöperatie De knotwilg, en ook daar zijn de contacten goed. 

We bouwen coalities met natuur- en milieuorganisaties, en met bewonersorganisaties om 
tot gedragen voorstellen te komen. Ook onderhouden we contact met LTO in de regio: voor 
boeren biedt de energietransitie juist kansen. De samenwerking met Eneco loopt gewoon 
door, en in 2021 hebben we in Solarfields een partner gevonden.  

Met andere coöperaties is er overleg op provinciaal niveau, en een landelijke vereniging. 

Doorontwikkelen van de coöperatie 
De coöperatie is financieel gezond; de bedoeling is dat te blijven. De inkomsten zijn op dit 
moment wel te veel afhankelijk van incidentele inkomsten. Subsidie van de provincie en 
subsidie voor onze bestuurlijke bijdrage aan de RES. Wij streven ernaar om de lopende 
organisatie volledig te dekken uit vergoedingen uit energieprojecten, die de coöperatie in 
haar bezit heeft. Wanneer dit niet lukt zal mogelijk een jaar contributie voor de leden 
worden ingevoerd. 

Het bestuur is op sterkte: er zijn voldoende mensen bij betrokken. Een aandachtspunt is, 
zoals in heel veel besturen, diversiteit.  
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Op dit moment kent de coöperatie ruim 500 leden. Het doel is dat te verhogen naar 550 
voor het einde van 2022. De meeste ruimte hiervoor zit in Sliedrecht, waar een nieuw 
project wordt gestart.  

 

Begroting 
 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Coöperatie Kring Coöperatie Kring 

Vergoeding Energie Samen i.v.m. RES 2.500      

Vergoeding uren door subsidie Z-H voor 
grootschalige opwek 

25.000    

Verkoop stroom ZoD - Sporthal   9.600     

Verkoop stroom ZoD - Stadsdepot   4.000     

Verkoop stroom ZoP - Zwembad  8.500   

Verkoop stroom ZoPu - Pullen dak   6.000   

Verkoop stroom ZoOntmoetingskerk  4.500   

Vergoeding Greenchoice 500       

Kosten t.b.v. grootschalige energie opwek   18.000  
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Bankkosten     150 150 

Rentekosten   200 1000 

Communicatiekosten     1.000 500 

Website hosting     250 250 

Abonnementen   200 200 

Bijeenkomsten     700 350 

Netbeheer- & meterkosten       2.000 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering     400   

Winst   6.600 28.650 

Totaal 28.000 32.600 27.500 4.450 
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9a. Kandidaat bestuurslid Agnès Denie 
 

Beste leden, 
 
Ik ben al een paar jaar lid van de coöperatie, en ik 
heb besloten mezelf verkiesbaar te stellen als 
algemeen bestuurslid. 
  
In het dagelijks leven ben ik projectsecretaris bij het 
Servicecentrum Drechtsteden, wat betekent dat ik 
probeer structuur aan te brengen in ICT projecten. 
Ik ben al eerder bestuurslid geweest, bij een 
organisatie die andere vrijwilligersorganisaties in de 
regio ondersteunt, en als afdelingsbestuurder van 
een politieke partij. Ik hoop dat ik met die ervaring 
in de achterzak een bijdrage te leveren aan het 
bestuur, en zo de energietransitie in de regio – en 
een beschaafd rendement voor deelnemers. 
  
Over mij persoonlijk: ik woon nu bijna twaalf jaar aan de rand van het centrum van Dordrecht, met 
mijn man en onze grote grijs-witte kater. Naast besturen en een baan speel ik klarinet en run ik een 
leesclub. 
  
Graag tot ziens op de ALV! 
  
Groeten, 
Agnès Denie 

 

 


