
1e	vergadering					12	januari	2017	
Het	Anker,	Zuidwolde	

DURABEL  
de Energiecoöperatie  

van Zuidwolde	



agenda	
•  welkom	–	opening	
•  vaststelling	agenda	
•  mededelingen	
•  doelstelling	DURABEL	
•  het	bestuur	
•  businessplan	&	subsidie	Servicepunt	LEV	
•  projecten	
•  vorming	werkgroepen	
•  lidmaatschap	GrEK	–	Buurkracht	:	MarLn	v.dr.Kooij	
•  rondvraag	
•  volgende	bijeenkomst	
•  sluiLng	



EnergiecoöperaLes	Noorden	



EnergiecoöperaLes	Groningen	



energiecoöperaLe	
•  =	lokaal	iniLaLef	
•  =	burgerbeweging	:	gemeenschapszin	nodig	
•  streven	naar	energieneutraal	wonen	

–  huizen	/wijken	/dorpen	energieneutraal	maken	
–  aanpassingen	huis	&	gedrag	
–  sLmuleren	bewustwording	van	energie-	en	

klimaatproblemaLek	tgv	teveel	broeikasgassen		
•  versnellen	van	de	duurzame	ontwikkeling	
•  overheid	:	subsidieregelingen	:	postcoderoosregeling	

–  voor	huizen	zonder	geschikt	dak	toch	eigen	energieproducLe	
–  onaUankelijkheid	grote	energiemaatschappijen	
–  individueel	financiële	voordelen	

•  15	jaar	geen	energiebelasLng	over	producLe	
–  gemeenschappelijke	financiële	voordelen	

•  energiegeld	blijY	in	het	dorp	voor	groene	of	sociale	doelen	
•  energievoorziening	in	eigen	hand,	lokaal	



doel	DURABEL	

Ø 		over	5	jaar	gebruikt	Zuidwolde:	
	

1.  alleen	nog	maar	groene	stroom	door	eigen	
producLe,	gezamenlijke	producLe	of	zeker	
groene	inkoop	

2.  20%	minder	gas	dan	in	2016	
	

Ø 		Zuidwolde	energieneutraal	in	2030	



energieverbruik	=	behoeYe	Zuidwolde	

•  460	huizen	
– 3500	kWh	stroom	
– 2500	m3		gas	

	

•  1,4	MW	totaal	
– 0,2		MW	elektriciteit	
– 1,2		MW	gas	



het	bestuur	

•  Arnold	Simons 	 	 	voorzi_er	
•  Bert	de	Jonge 	 	 	secretaris 	 	 	 		
•  .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 	 	 	penningmeester 		
•  Frits	Dröge 	 	 	 	technisch	adviseur	
•  Hans	van	Ees 	 	 	financieel	adviseur	
•  Bert	Dijkinga 	 	 	vertegenwoordiger	dak-/
	 	 	 	 	 	 	 	grondeigenaren	

•  .	.	.		 	 	 	 	 	 	.	.	.	.		
•  .	.	.	 	 	 	 	 	 	.	.	.	.	



financiën	

•  ondersteuning	werkgroepen	PBZ 	 	€			800	
–  18-11-16 	HIER	opgewekt	congres	Den	Haag	
–  07-12-16 	flyers	+	avond	
–  12-01-17 	vanavond	

•  startsubsidie	Servicepunt	LEV 	 	 	€	3200	
–  oprichLng	coöperaLe		
–  aanvulling	is	mogelijk	tot	€	10.000	



startsubsidie	Servicepunt	LEV	



financiën	
•  ondersteuning	werkgroepen	PBZ	 	€			800	
–  18-11-16 	HIER-opgewekt	congres	Den	Haag	
–  07-12-16 	flyers	+	avond	
–  12-01-17 	vanavond	

•  startsubsidie	Servicepunt	LEV 	 	 	€	3200	
–  oprichLng	coöperaLe	
–  aanvulling	is	mogelijk	tot	€	10.000	

•  businessplan	



businessplan	
•  energie	besparen	
•  energie	producLe	
–  panelen	op	je	eigen	dak	

•  salderingsregeling	;	adviezen	
–  gezamenlijke	producLe	

•  volgens	postcoderoosregeling	PCR	=	regeling	verlaagd	tarief	
•  projecten	van	15	jaar	
•  per	project	een	businessplan	

–  afschrijving	installaLe	in	15	jaar	
–  panelen	gaan	wel	25	+	jaar	mee	.	.	.	.		
–  restwaarde	na	15	jaar	.	.	.	.	.		

•  kosten	&	baten	
–  wederverkopersvergoeding	NLD	=	exploitaLesubsidie	



project	1	



businessplan		1e	project	
investering	:	125	panelen	à	275	Wp	:		€	39.193	excl.btw	
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businessplan		1e	project	
125	panelen	à	275	Wp			=			€	39.193	excl.btw	

	

jaarlijkse	kosten	coöperaLe	
	

lening	ter	btw-overbrugging	€	8500	nodig	



businessplan		1e	project	
1e	project	125	panelen	à	275	Wp			=			€	39.193	excl.	Btw	

	

jaarlijkse	opbrengst	coöperaLe	

NLD-subsidie	=	wederverkopersvergoeding	



businessplan		1e	project	
1e	project	125	panelen	à	275	Wp			=			€	39.193	excl.btw	

	

jaarlijks	resultaat	coöperaLe	



voordeel	leden	DURABEL	
•  bij	geen	geschikt	/	onvoldoende	dak	:	toch	vergroenen	
–	bijdrage	duurzame	ontwikkeling	

•  op	de	hoogte	van	ontwikkelingen	op	energie	
besparing	/	producLe	/	aanbiedingen	

•  samen	Zuidwolde	vergroenen	-	gemeenschapsgevoel	
•  zon-/winddelen	
–  geen	CO2-uitstoot	meer	
–  financieel		

•  energiebelasLng:			€	0,1218	/	kWh	
•  energiebelasLng	/	paneel	=	€	28-30	/jaar	(±	250	kWh)	
•  investering	verdient	zich	volledig	terug	+	winst	
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		paneel	 		coop	+	leden	*100	





waarom	lid	DURABEL	+	NLD	

•  DURABEL	financieel	steviger	in	het	zadel	
•  energiegeld	blijY	hier	
•  Met	zon-/winddelen	:	geen	gedoe	met	
energiebelasLng	terugvragen,	dat	regelt	de	NLD	

•  Zeker	groene	stroom	en	%	groengas	sLjgend	

•  Dus	wordt	lid	van	DURABEL	en	stap	over	naar	
NLD,	koop	eventueel	ook	zon-/winddelen	



voorstellen	

•  Huishoudelijk	Reglement	
– contribuLe	€	10	/jaar	/lid	
– administraLekosten	€	15	eenmalig	bij	aanschaf	
zon-/winddelen	

•  werkgroepjes	



werkgroep	oprichLng	

•  oprichLng	coöperaLe	:	bestuur	
– notaris:	statuten	
– huishoudelijk	reglement,	ledencontract	
– KvK,		
– Bank	
– contract	met	NLD	
– notaris:	overeenkomst	recht	van	opstal	
– administraLe	



DURABEL	logo	



werkgroep	financiën	

•  subsidies	
•  geldleningen	



werkgroep	energiebesparing	

•  energie	besparen	=	van	het	gas	af	
–  gas	=	de	duurste	energiepost	=	CO2	
–  infrarood	camera	

•  per	huis	/	straat	/	wijkje	
–  isolaLe	
–  aardwarmte,	warmtepompen	.	.	.	
–  elektrische	boiler,	zonneboiler		.	.	.	
–  inducLekoken	

–  voorlichLng,	moLvaLe	–	gedrag	.	.	.	.	



werkgroep	IT	

– website	
•  hosLng,	emailadres,	cloud	
•  opbouw	&	teksten	

–  tekst	postcoderoos	
–  aanmeldformulier	
–  contact	:	tel.nr	/	emailadres	
–  subsidies	&	leningen	

•  links	
•  nieuws	

–  facebook	pagina	
–  onderhoud	.	.	.		



werkgroep	enquête	

•  monitoring	
– meten	van	het	effect	van	de	acLviteiten		

•  3	enquêtes		
–  1e		:		begin	2017	=	0-meLng	
–  2e		:		na	2,5	jr	
–  3e		:		na	5	jaar	

•  deelname	gevraagd	van	iedereen	!			460	x	.	.	.	



voorstellen	

•  Huishoudelijk	Reglement	
•  contribuLe	€	10	/jaar	/lid	
•  administraLekosten	€	15	eenmalig	bij	aanschaf	zon-/
winddelen	

•  waardentabel	zon-/winddelen	tot	15	jaar	
–  voor	tussenLjdse	verkoop	

•  waarde	installaLe	en	procedure	na	15	jaar	ter	discussie	
•  Website	
•  Facebook	pagina	
•  2x	per	jaar	stukje	in	Boeskoolnijs	



GrEK	

•  Groninger	Energie	Koepel	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	MarLn	van	der	Kooij	



Volgende	bijeenkomst	

•  goedkeuring	statuten	en	HHR	
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